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A員t v医n đ隠 

C育m nang ngành Lâm nghi羽p là m瓜t trong b嘘n công c映 quan tr丑ng h厩 tr嬰 vi羽c th詠c 
hi羽n hi羽u qu違 ch逢挨ng trình H厩 Tr嬰 Ngành Lâm Nghi羽p Vi羽t Nam. C映 th吋, c育m nang s胤 giúp 
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các đ嘘i tác ho衣t đ瓜ng trong ngành Lâm nghi羽p tìm ki院m thông tin s穎 d映ng trong vi羽c l壱p k院 
ho衣ch, th詠c hi羽n và giám sát các ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án riêng l飲 c┡ng nh逢 c栄a toàn b瓜 Ch逢挨ng 
trình H厩 Tr嬰 Ngành. 

  Ai隠u tra r瑛ng là công tác m荏 đ逢運ng trong vi羽c xây d詠ng và phát tri吋n ngành Lâm 
nghi羽p. Aó là c挨 s荏 đ吋 tri吋n khai m丑i ho衣t đ瓜ng kinh doanh s穎 d映ng r瑛ng. M映c tiêu ch栄 y院u 
c栄a đi隠u tra r瑛ng là đi隠u tra đ吋 đánh giá tài nguyên r瑛ng, đi隠u tra nghiên c泳u đ員c đi吋m sinh 
tr逢荏ng, bi院n đ瓜ng c栄a di羽n tích và tr英 l逢嬰ng r瑛ng...Ngoài ra đi隠u tra r瑛ng giúp đánh giá tình 
hình ho衣t đ瓜ng kinh doanh s穎 d映ng r瑛ng qua các giai đo衣n, cung c医p c挨 s荏 d英 li羽u đ吋 xây 
d詠ng ph逢挨ng án quy ho衣ch phát tri吋n lâm nghi羽p, x逸p x院p và quy ho衣ch m瓜t cách h嬰p lý các 
m員t xây d詠ng s違n xu医t lâm nghi羽p, và quan tr丑ng h挨n, ngành đi隠u tra r瑛ng còn cung c医p 
thông tin ph映c v映 vi羽c xây d詠ng chính sách và chi院n l逢嬰c phát tri吋n lâm nghi羽p qu嘘c gia dài 
h衣n. Do v壱y n瓜i dung ch逢挨ng 10 “Aiｚu tra rなng”  là m瓜t ph亥n không th吋 thi院u c栄a b瓜 c育m 
nang ngành lâm nghi羽p. 

A吋 th詠c hi羽n b医t k┻ m瓜t d詠 án ho員c m瓜t ch逢挨ng trình nào c栄a ngành Lâm nghi羽p, 
ngoài vi羽c tham kh違o các v<n b違n lu壱t, chính sách, khuôn kh鰻 pháp lý do Nhà n逢噂c Vi羽t Nam 
ban hành, các ch栄 d詠 án, ch逢挨ng trình c亥n ph違i hi吋u v隠 ngu欝n, ch医t l逢嬰ng và ph逢挨ng pháp 
thu th壱p d英 li羽u, thông tin s胤 đ逢嬰c dùng trong quá trình th詠c hi羽n d詠 án.  

Trong khuôn kh鰻 cu嘘n c育m nang, Ch逢挨ng 10 có n瓜i dung v隠 các ho衣t đ瓜ng đi隠u tra 
r瑛ng, bao g欝m có 8 ph亥n, nh茨m miêu t違 và phân tích đ嘘i t逢嬰ng, ph逢挨ng pháp, thành qu違 và 
đ瓜 tin c壱y c栄a s嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng. Tuy nhiên, ch逢挨ng này ch雨 c嘘 g逸ng t鰻ng k院t các ho衣t 
đ瓜ng đi隠u tra r瑛ng tiêu bi吋u c栄a Vi羽t Nam t瑛 tr逢噂c đ院n nay, mà không ph違i là t鰻ng k院t v隠 
khoa h丑c đi隠u tra r瑛ng nói chung. Vì v壱y, khuôn kh鰻 Ch逢挨ng 10 không cho phép ban biên t壱p 
đi sâu phân tích t医t c違 các cu瓜c đi隠u tra r瑛ng đã đ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 Vi羽t Nam, mà ch雨 sàng l丑c 
nh英ng công trình đi隠u tra r瑛ng có ý ngh┄a l噂n trong công tác đi隠u tra r瑛ng nói chung 荏 Vi羽t 
Nam Riêng n瓜i dung 泳ng d映ng công ngh羽 vi宇n thám và h羽 th嘘ng thông tin đ鵜a lý (GIS) đóng 
vai trò r医t quan trong trong công tác đi隠u tra r瑛ng nh逢ng trong n瓜i dung ch逢挨ng 10 ch逢a có 
đi隠u ki羽n đ隠 c壱p. N瓜i dung đi隠u tra nghiên c泳u t<ng tr逢荏ng r瑛ng s胤 đ逢嬰c tách thành ch逢挨ng 
riêng c栄a b瓜 c育m nang này 

  D詠a trên nh英ng tài li羽u và thông tin hi羽n có, nhóm biên t壱p Ch逢挨ng 10 ch雨 làm nhi羽m 
v映 ch丑n l丑c, phân tích và s逸p x院p các n瓜i dung theo m瓜t trình t詠 lô gích  giúp ng逢運i đ丑c ti羽n 
theo dõi và tham kh違o. Trong quá trình ch丑n l丑c tài li羽u và biên t壱p s胤 không tránh kh臼i thi院u 
sót, nhóm biên t壱p r医t mong nh壱n đ逢嬰c các ý ki院n góp ý c栄a đ瓜c gi違 đ吋 l亥n tái b違n sau, 
ch逢挨ng 10 s胤 có n瓜i dung đ亥y đ栄 h挨n. 

 

 

Ph亥n 1: L鵜ch S穎 Ai隠u Tra R瑛ng Vi羽t Nam 

1. Ai隠u tra r瑛ng trong giai đo衣n tr逢噂c1945 

  Th運i xa x逢a, ch逢a có bút tích ghi chép v隠 tài nguyên r瑛ng mà ch雨 có truy隠n thuy院t, 
truy羽n dân gian ho員c ca dao, t映c ng英 truy隠n mi羽ng đ吋 ca ng嬰i s詠 giàu có chúng. Vào th院 k益 
th泳 18, trong "Vân đài lo衣i ng英", Lê Quý Aôn đã nói t益 m益 đ院n nhi隠u loài cây r瑛ng nh逢 các 
cây có h瓜t, các cây có ch医t th挨m, cây có d亥u, cây có s嬰i, cây đ吋 làm thu嘘c, cây có ch医t 
nhu瓜m, cây dùng đ吋 th逸p sáng, các loài g厩 quý, các loài tre, v亥u, các loài chim thú có giá tr鵜. 
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Trong "Ph栄 biên t衣p l映c" c栄a Lê Quý Aôn, đã có nh英ng đo衣n mô t違 chi ti院t v隠 s詠 giàu có c栄a 
r瑛ng núi 荏 phía Nam Vi羽t nam, nh医t là 荏 vùng Thu壱n Hoá (nay là t雨nh Th瑛a Thiên Hu院). M瓜t 
s嘘 tài li羽u, bút ký vào cu嘘i th院 k益 th泳 18, đ亥u th院 k益 th泳 19 c栄a các tác gi違 trong n逢噂c, các 
nhà hàng h違i, các th逢挨ng nhân, các nhà truy隠n giáo ng逢運i n逢噂c ngoài đã mô t違 đ医t n逢噂c Viêt 
nam  nh逢 là m瓜t vùng đ医t giàu có v隠 tài nguyên r瑛ng, là n挨i có th吋 s逢u tìm các lo衣i h逢挨ng 
li羽u, ngà voi, g厩 quý 荏 r瑛ng.  

  Trong su嘘t th運i gian dài tr逢噂c n<m 1945, chúng ta không có kh違 n<ng th詠c hi羽n vi羽c 
đi隠u tra r瑛ng. Th運i k┻ này ch雨 có s嘘 li羽u v隠 tài nguyên r瑛ng đ逢嬰c công b嘘 trong công trình 
"Lâm nghi羽p Aông D逢挨ng" c栄a P. Maurand và s嘘 li羽u đó th逢運ng đ逢嬰c xem là tài li羽u g嘘c đ吋 
so sánh di宇n bi院n r瑛ng 荏 Vi羽t Nam t瑛 n<m 1945 tr荏 v隠 sau. Theo tài li羽u và b違n đ欝 c栄a 
Maurand thì đ院n n<m 1943, r瑛ng Vi羽t nam v磯n còn kho違ng 14.352.000 ha, che ph栄 43,7% 
di羽n tích lãnh th鰻. Th運i k┻ đó, đ瓜 che ph栄 r瑛ng 荏 B逸c B瓜 vào kho違ng 68%, 荏 Nam Trung B瓜 
vào kho違ng 44%, 荏 Nam B瓜 kho違ng 13%. 

2. Ai隠u tra r瑛ng trong giai đo衣n 1945-1954 

Các tài li羽u v隠 l鵜ch s穎 ngành Lâm nghi羽p trong giai đo衣n 1945-1954 không th医y đ隠 
c壱p đ院n vi羽c đi隠u tra r瑛ng mà ch雨 đi sâu phân tích các ho衣t đ瓜ng b違o v羽 r瑛ng, khai thác tài 
nguyên r瑛ng, tr欝ng cây gây r瑛ng và đào t衣o cán b瓜 lâm nghi羽p. Trong giai đo衣n này, không 
có b医t c泳 b瓜 s嘘 li羽u tài nguyên r瑛ng nào đ逢嬰c công b嘘. 

3. Ai隠u tra r瑛ng giai đo衣n 1955-1975 

3.1. Ai隠u tra r瑛ng 荏 mi隠n B逸c giai đo衣n 1955-1975 

Ngày 1/5/1955 B瓜 Nông Lâm đã ra Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 12 NL-QT/NA v隠 c挨 c医u c栄a V映 
Lâm nghi羽p. Lúc m噂i thành l壱p, V映 Lâm nghi羽p ch雨 có ba phòng (1) Phòng Khai thác; (2) 
Phòng Ai隠u tra thi院t k院; (3) Phòng Ai隠u tra r瑛ng và b瓜 ph壱n V<n th逢- T鰻 ch泳c. Phòng Ai隠u 
tra thi院t k院 sau đó đ逢嬰c đ鰻i tên thành Phòng Ai隠u tra và k院 ho衣ch, đ逢嬰c giao th詠c hi羽n các 
nhi羽m v映 h逢噂ng d磯n, theo dõi, t鰻ng k院t công tác đi隠u tra r瑛ng 荏 các đ瓜i và các t雨nh; nghiên 
c泳u vi羽c đi隠u ch院, phân lo衣i r瑛ng và xây d詠ng k院 ho衣ch cho toàn V映. 

Ngày 20/11/1958 B瓜 Nông Lâm đã ban hành Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 535/ND v隠 vi羽c thành l壱p 
C映c Lâm nghi羽p tr詠c thu瓜c B瓜 Nông lâm. Theo Ngh鵜 đ鵜nh này, m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 
C映c lâm nghi羽p ph違i th詠c hi羽n là đi隠u tra n逸m tình hình r瑛ng đ吋 làm c挨 s荏 cho vi羽c xây d詠ng 
các chính sách, k院 ho衣ch phát tri吋n lâm nghi羽p. 

T瑛 n<m 1955-1958, t鰻 ch泳c th詠c hi羽n công tác đi隠u tra r瑛ng còn r医t s挨 khai. 雲 Trung 
逢挨ng, V映 Lâm nghi羽p đã thành l壱p phòng đi隠u tra, đi隠u ch院 r瑛ng, nh逢ng m噂i ch雨 có vài cán 
b瓜 k悦 thu壱t chuyên trách đ吋 ch雨 đ衣o, h逢噂ng d磯n k悦 thu壱t cho các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng c栄a Trung 
逢挨ng và các đ鵜a ph逢挨ng. 

Th運i k┻ khôi ph映c r瑛ng kinh t院, 荏 Trung 逢挨ng đã thành l壱p đ逢嬰c m瓜t s嘘 đ瓜i đi隠u tra 
r瑛ng có quy mô nh臼, tr詠c thu瓜c V映 Lâm nghi羽p, đ吋 s挨 thám các khu r瑛ng còn nhi隠u g厩 và 
m瓜t s嘘 vùng đ医t cát, đ欝i tr丑c tr丑ng đi吋m nh茨m xác đ鵜nh đ鵜a đi吋m đ吋 thành l壱p các công tr逢運ng 
khai thác g厩, các Tr衣m tr欝ng r瑛ng qu嘘c doanh và t鰻 ch泳c các H衣t Lâm nghi羽p. Th運i k┻ đó, 
các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng c栄a Trung 逢挨ng bình quân hàng n<m đã đi隠u tra đ逢嬰c 170.000 ha r瑛ng, 
t壱p trung vào các khu r瑛ng có nhi隠u tài nguyên đ吋 t鰻 ch泳c các chi nhánh qu嘘c doanh lâm 
kh育n và xác đ鵜nh di羽n tích r瑛ng và s違n l逢嬰ng g厩 khai thác hàng n<m. Vào n<m 1957, 荏 các Ty 
Lâm nghi羽p đ隠u t鰻 ch泳c các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng tr詠c thu瓜c Ty đ吋 làm nhi羽m v映 phát hi羽n và s挨 
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thám các khu r瑛ng còn nhi隠u g厩 đ吋 t鰻 ch泳c các công tr逢運ng khai thác tr詠c thu瓜c Ty. 雲 các 
chi nhánh qu嘘c doanh lâm kh育n đ隠u t鰻 ch泳c đ瓜i đi隠u tra r瑛ng kiêm thi院t k院 đ逢運ng lâm nghi羽p 
đ吋 th詠c hi羽n nhi羽m v映 m荏 các khu khai thác và thi院t k院 đ逢運ng v壱n xu医t g厩. Trong th運i k┻ 
khôi ph映c kinh t院 荏 mi隠n B逸c, công tác đi隠u tra r瑛ng đã t壱p trung 荏 các t雨nh Thanh Hoá, Ngh羽 
An, Hà T┄nh, Hà Giang, Tuyên Quang. A院n n<m 1956, đã thám sát s挨 b瓜 h挨n 650.000 ha r瑛ng 
荏 20 t雨nh đ吋 xác đ鵜nh đ鵜a đi吋m t鰻 ch泳c các công tr逢運ng khai thác g厩, đ員t các Tr衣m qu違n lý 
r瑛ng 荏 các t雨nh này. 

N<m 1958, đã t<ng c逢運ng cho phòng đi隠u tra đi隠u ch院 r瑛ng thu瓜c C映c Lâm nghi羽p 
m瓜t s嘘 cán b瓜 k悦 thu壱t trung c医p và đ衣i h丑c đ吋 ch雨 đ衣o công tác đ欝 b違n, đo đ衣c, h逢噂ng d磯n 
th嘘ng kê tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c, l壱p các ph逢挨ng án đi隠u ch院 r瑛ng. Tr詠c thu瓜c C映c Lâm 
nghi羽p vào th運i k┻ này có nhi隠u đ瓜i đi隠u tra r瑛ng, đi隠u tra các khu r瑛ng tr丑ng đi吋m do Trung 
逢挨ng tr詠c ti院p qu違n lý. V噂i s詠 h嬰p tác c栄a CHDC A泳c, nh英ng n<m đó chúng ta đã s穎 d映ng 
違nh máy bay đ吋 đi隠u tra r瑛ng 荏 vùng H英u L┡ng (t雨nh L衣ng S挨n), l壱p bi吋u th吋 tích cây đ泳ng 
theo 10 c医p chi隠u cao; áp d映ng h羽 th嘘ng phân lo衣i r瑛ng đ吋 ph映c v映 m映c đích kinh doanh. Aó 
là m瓜t b逢噂c ti院n b瓜 k悦 thu壱t r医t c挨 b違n, t衣o đi隠u ki羽n xây d詠ng các công c映 c亥n thi院t đ吋 nâng 
cao ch医t l逢嬰ng công tác đi隠u tra r瑛ng 荏 n逢噂c ta. 

Vào th運i k┻ này, trang thi院t b鵜 k悦 thu壱t ph映c v映 đi隠u tra, đo đ衣c r瑛ng c┡ng b逸t đ亥u có 
ti院n b瓜 h挨n. Các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng 荏 Trung 逢挨ng và các t雨nh đã đ逢嬰c trang b鵜 đ鵜a bàn đ吋 đo 
đ衣c, v胤 b違n đ欝, có cán b瓜 k悦 thu壱t chuyên trách v隠 vi羽c xây d詠ng b違n đ欝.  C映c Lâm nghi羽p đã 
đ逢嬰c trang b鵜 m瓜t s嘘 máy móc đ吋 làm vi羽c đó. T衣i các đ鵜a ph逢挨ng, các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng tr詠c 
thu瓜c các Ty và các chi nhánh qu嘘c doanh lâm kh育n đ逢嬰c ti院p t映c b鰻 sung cán b瓜 k悦 thu壱t, 
t<ng c逢運ng hu医n luy羽n k悦 thu壱t nh茨m th嘘ng nh医t ph逢挨ng pháp đi隠u tra r瑛ng trong toàn qu嘘c. 
Chính nh運 nh英ng y院u t嘘 đó nên trong th運i k┻ 1958-1960, công tác đi隠u tra r瑛ng đã có nhi隠u 
ti院n b瓜, ch医t l逢嬰ng công tác đi隠u tra r瑛ng đ逢嬰c nâng cao. T瑛 cu嘘i n<m 1958, bình quân m厩i 
n<m đã đi隠u tra đ逢嬰c kho違ng 200.000 ha r瑛ng, đã s挨 thám đ逢嬰c tình hình r瑛ng và đ医t đ欝i núi, 
l壱p đ逢嬰c th嘘ng kê tài nguyên r瑛ng đ挨n gi違n và v胤 đ逢嬰c phân b嘘 tài nguyên r瑛ng 荏 mi隠n B逸c. 
A院n cu嘘i n<m 1960, t鰻ng di羽n tích r瑛ng đã đi隠u tra đ逢嬰c vào kho違ng 1,5 tri羽u ha. B瓜 s嘘 li羽u 
này đã đ逢嬰c cung c医p cho c挨 quan lâm nghi羽p các c医p xây d詠ng k院 ho衣ch 5 n<m l亥n th泳 nh医t 
(1961-1965) và đó là c挨 s荏 ban đ亥u đ吋 qu違n lý r瑛ng và xây d詠ng k院 ho衣ch lâm nghi羽p dài 
h衣n.  

Ngày 29/9/1961 HACP đã ban hành Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 140 CP quy đ鵜nh nhi羽m v映, quy隠n 
h衣n và t鰻 ch泳c b瓜 máy c栄a T鰻ng c映c Lâm nghi羽p. Theo đó, C映c Ai隠u tra quy ho衣ch r瑛ng 
đ逢嬰c thành l壱p. Nhi羽m v映 c栄a C映c Ai隠u tra r瑛ng là tr詠c ti院p qu違n lý các đoàn, đ瓜i đi隠u tra 
r瑛ng tr詠c thu瓜c đ員t 荏 các vùng và ch雨 đ衣o nhi羽m v映 k悦 thu壱t đi隠u tra r瑛ng cho các đoàn đi隠u 
tra r瑛ng thu瓜c Ty Lâm nghi羽p 荏 các t雨nh. Th運i k┻ này, T鰻ng c映c đã đi隠u đ瓜ng ph亥n l噂n các 
cán b瓜 k悦 thu壱t trung c医p và k悦 s逢 lâm nghi羽p t嘘t nghi羽p 荏 tr逢運ng A衣i h丑c Nông lâm, tr逢運ng 
Trung c医p Nông Lâm Trung 逢挨ng và nhi隠u cán b瓜 t嘘t nghi羽p 荏 các tr逢運ng A衣i h丑c T鰻ng h嬰p, 
A衣i h丑c Bách khoa đ吋 b鰻 sung cho l詠c l逢嬰ng đi隠u tra r瑛ng. T鰻ng c映c ch栄 tr逢挨ng t壱p trung l詠c 
l逢嬰ng đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng do Trung 逢挨ng qu違n lý đ吋 ti院n hành đi隠u tra quy ho衣ch nh英ng 
khu r瑛ng tr丑ng đi吋m nh茨m nâng cao nhanh chóng trình đ瓜 cán b瓜 công nhân.  

Trong giai đo衣n 1962-1965, d逢噂i s詠 ph嘘i h嬰p c栄a chuyên gia Trung qu嘘c, T鰻ng c映c 
Lâm nghi羽p đã ch雨 đ衣o C映c Ai隠u tra R瑛ng th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng chi ti院t t衣i khu 
v詠c Sông Hi院u.  Aây là cu瓜c đi隠u tra r瑛ng l噂n nh医t t瑛 tr逢噂c đ院n nay, có n瓜i dung nh逢 sau: 

Khu rなng Sông Hiｘu 荏 vùng Tây b逸c t雨nh Ngh羽 An có di羽n tích t詠 nhiên g亥n 400.000 
ha, đã đ逢嬰c l詠a ch丑n đ吋 th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng này. Tháng 5/1962, T鰻ng c映c thành l壱p Aoàn 
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đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng Sông Hi院u do ông Nguy宇n A泳c Kh違i làm tr逢荏ng đòan và ông Hoàng 
Hòe làm phó đoàn ph映 trách k悦 thu壱t, t壱p trung g亥n 450 ng逢運i, trong đó có 30 k悦 s逢, g亥n 300 
cán b瓜 trung c医p k悦 thu壱t cùng v噂i 41 chuyên gia Trung Qu嘘c. T鰻ng c映c đã t鰻 ch泳c đ亥y đ栄 
các b瓜 môn đ吋 ti院n hành đi隠u tra r瑛ng.  

Thành quＶ điｚu tra rなng Sông Hi院u bao g欝m (1) báo cáo đi隠u tra r瑛ng Sông Hi院u; (2) 
báo cáo đi隠u tra các lâm tr逢運ng khu Sông Hi院u; (3) báo cáo đi隠u tra th詠c v壱t r瑛ng và danh l映c 
th映 m瓜c Sông Hi院u; (4) báo cáo th鰻 nh逢叡ng và h羽 th嘘ng phân lo衣i đ医t Sông Hi院u; (5) báo cáo 
đi隠u tra tái sinh r瑛ng Sông Hi院u; (6) báo cáo đi隠u tra l壱p các bi吋u đo cây, bi吋u tr英 l逢嬰ng tiêu 
chu育n, bi吋u th吋 tích, bi吋u đ鰯ng c医p xu医t g厩, bi吋u c医p đ医t và r医t nhi隠u bi吋u nhân t嘘 đi隠u tra 
khác; (7) h羽 th嘘ng b違n đ欝 g欝m b違n đ欝 c挨 b違n, b違n đ欝 lâm t逢噂ng, b違n đ欝 thi院t k院 kinh doanh 
lâm tr逢運ng, b違n đ欝 phân b嘘 th鰻 nh逢叡ng lâm tr逢運ng, b違n đ欝 phân b嘘 r瑛ng toàn khu Sông 
Hi院u, s挨 đ欝 toàn khu Sông Hi院u và các lâm tr逢運ng. 

Bi吋u 1. M瓜t s嘘 nhân t嘘 đi隠u tra bình quân c栄a khu Sông Hi院u 

Nhân t嘘 đi隠u tra bình quân Lo衣i hình 
Táu, Lim 

Lo衣i hình  
Ngát, Ràng ràng 

Lo衣i hình 
Hu 

Tu鰻i bình quân (n<m) 72 48 6
C医p đ医t bình quân IV.2 III 5 0,42
A瓜 đ亥y bình quân 0,45 0,35 
A瓜 d嘘c bình quân (đ瓜) 26 19 19
Tr英 l逢嬰ng bình quân (m3/ha) 212 134 41
L逢嬰ng sinh tr逢荏ng hàng n<m  (toàn khu) 285,537 m3 59,198 m3 43,241 m3

Nguげn: Báo cáo tài nguyên rなngkhu Sông Hiｘu, 1965 

Ghi chú: hiうn nay tＸt cＶ các tài liうu liên quan đｘn ch⇔¬ng trình điｚu tra rなng Sông 
Hiｘu đang đ⇔ぢc l⇔u trの tＴi Viうn Aiｚu tra Quuy hoＴch Rなng. 

Nhのng n<m tiｘp theo, công tác đi隠u tra r瑛ng đ逢嬰c ti院p t映c phát tri吋n, đã ti院n hành đi隠u 
tra nhi隠u vùng r瑛ng tr丑ng đi吋m 荏 Mi隠n b逸c. Trong đó có vi羽c đi隠u tra r瑛ng 荏 hai huy羽n Hàm 
Yên (Tuyên Quang) và B逸c Quang (Hà Giang) đ逢嬰c th詠c hi羽n t瑛 10/1971 đ院n 6/1972 và đây 
là cu瓜c đi隠u tra r瑛ng l噂n th泳 hai 荏 Mi隠n B逸c n逢噂c ta. Sau đó, đã ti院n hành đi隠u tra r瑛ng 荏 
vùng trung tâm B逸c b瓜, g欝m các t雨nh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, V┄nh Phú 
ph映c v映 m映c tiêu quy ho衣ch vùng nguyên li羽u cho nhà máy gi医y Bãi B茨ng.  

Công tác đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng v磯n ti院p t映c l噂n m衣nh và phát tri吋n, đã t壱p trung vào 
đi隠u tra theo các chuyên đ隠 nh逢 lâm h丑c, th詠c v壱t, đ瓜ng v壱t và kinh t院 lâm nghi羽p. A亥u n<m 
1965 đã hoàn thành quy trình đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng Vi羽t Nam và trên c挨 s荏 đó, S鰻 tay đi隠u 
tra quy ho衣ch r瑛ng đ亥u tiên đã đ逢嬰c xu医t b違n. T瑛 n<m 1962-1968, công tác đi隠u tra r瑛ng v磯n 
s穎 d映ng quy trình đi隠u tra r瑛ng c栄a Trung qu嘘c. 

N<m 1968 đã s穎 d映ng 違nh máy bay trong công tác đi隠u tra r瑛ng cho lâm tr逢運ng H英u 
L┡ng, L衣ng S挨n. D詠a vào 違nh máy bay, khoanh ra các lo衣i r瑛ng, sau đó ra th詠c đ鵜a ki吋m tra 
và đo đ院m cho t瑛ng lo衣i r瑛ng, xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng thành qu違. 

T瑛 n<m 1968 C映c Ai隠u tra Quy ho衣ch r瑛ng là m瓜t trong nh英ng c挨 quan kinh t院, k悦 
thu壱t khai thác có hi羽u qu違 máy tính đi羽n t穎 Minsk 22 do Liên Xô c┡ trang b鵜 cho 曳y ban 
khoa h丑c và k悦 thu壱t nhà n逢噂c. Ti院p theo ngành Lâm nghi羽p đ逢嬰c trang b鵜 riêng máy tính 
đi羽n t穎 C8205Z c栄a A泳c và giao cho C映c Ai隠u tra Quy ho衣ch tr詠c ti院p qu違n lý và s穎 d映ng. 
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Có th吋 kh鰯ng đ鵜nh C映c Ai隠u tra Quy ho衣ch là m瓜t trong nh英ng đ挨n v鵜 tiên phong 泳ng d映ng 
có hi羽u qu違 công ngh羽 tin h丑c vào công tác chuyên môn c栄a ngành lâm nghi羽p. 

Khi k院t thúc công tác đi隠u tra r瑛ng 荏 khu Sông Hi院u, l詠c l逢嬰ng cán b瓜 đi隠u tra r瑛ng 
có kho違ng 2200 ng逢運i, trong đó kho違ng 100 ng逢運i đã t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c, 400 cán b瓜 đã t嘘t 
nghi羽p trung c医p. Aây là b逢噂c phát tri吋n v逢嬰t b壱c v隠 l詠c l逢嬰ng đi隠u tra r瑛ng so v噂i nh英ng 
th運i k┻ tr逢噂c đây.  

Trong giai đo衣n 1965-1975, l詠c l逢嬰ng đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng đã th詠c hi羽n nhi隠u 
công tác khác nhau 荏 mi隠n B逸c và đã t鰻 ch泳c l衣i các đ瓜i đi隠u tra, b嘘 trí m瓜t l詠c l逢嬰ng đáng 
k吋, thành l壱p các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng chuyên trách th詠c hi羽n nhi羽m v映 giúp Lào v隠 công tác đi隠u 
tra quy ho衣ch r瑛ng  . 

Trong giai đo衣n này, d逢噂i s詠 giúp đ叡 c栄a C映c Ai隠u tra r瑛ng còn ti院n hành đi隠u tra 
r瑛ng t衣i t雨nh Qu違ng Ninh nh茨m xác đ鵜nh kh違 n<ng cung c医p g厩 tr映 m臼 ph映c v映 vi羽c khai thác 
than. H羽 th嘘ng phân lo衣i đ医t r瑛ng đ逢嬰c áp d映ng theo h羽 th嘘ng phân lo衣i c栄a Loschau M. 

3.2. Ai隠u tra r瑛ng 荏 mi隠n Nam giai đo衣n 1955-1975 

雲 Mi隠n Nam 違nh máy bay đã đ逢嬰c s穎 d映ng t瑛 n<m 1959, đã xác đ鵜nh t鰻ng di羽n tích 
r瑛ng mi隠n Nam là 8 tri羽u ha. Di羽n tích r瑛ng tính theo đ亥u ng逢運i th運i k┻ đó là 0,52 ha/ng逢運i.  

Nét n鰻i b壱t c栄a lâm nghi羽p mi隠n Nam th運i k┻ tr逢噂c 1975 là s詠 hu益 di羽t r瑛ng b茨ng các 
ph逢挨ng ti羽n chi院n tranh và s詠 phát tri吋n công nghi羽p khai thác, ch院 bi院n g厩 và lâm s違n m瓜t 
cách t詠 do, trong tình tr衣ng không ki吋m soát đ逢嬰c. Vì v壱y, sau 1975, g亥n nh逢 vi羽c xây d詠ng 
và phát tri吋n lâm nghi羽p 荏 các t雨nh phía Nam ph違i b逸t đ亥u t瑛 nh英ng b逢噂c đi đ亥u tiên. 

4. Ai隠u tra r瑛ng t瑛 n<m 1975 tr荏 l衣i đây 

4.1. Ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá r瑛ng toàn qu嘘c l亥n th泳 nh医t n<m 1981-1983 

 T瑛 tr逢噂c đ院n th運i đi吋m này, 荏 Vi羽t nam đã th詠c hi羽n m瓜t s嘘 công trình đi隠u tra r瑛ng, 
nh逢ng chúng đ逢嬰c th詠c hi羽n trên quy mô nh臼, th逢運ng là cho m瓜t đ鵜a ph逢挨ng ho員c công trình 
c映 th吋. Sau khi đ医t n逢噂c th嘘ng nh医t, t瑛 n<m 1981 đ院n n<m 1983, d逢噂i s詠 giúp đ叡 c栄a T鰻 ch泳c 
Nông Nghi羽p và L逢挨ng Th詠c Liên H嬰p Qu嘘c (FAO), l亥n đ亥u tiên trong l鵜ch s穎 c栄a mình, 
Vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch R瑛ng đã ti院n hành đi隠u tra, đánh giá tài nguyên r瑛ng trên ph衣m vi 
toàn qu嘘c. 

 Mつc tiêu c栄a ch逢挨ng trình này là đi隠u tra và đánh giá tài nguyên r瑛ng trên ph衣m vi 
tòan qu嘘c nh茨m cung c医p s嘘 li羽u, thông tin cho Nhà n逢噂c xây d詠ng chính sách và chi院n l逢嬰c 
phát tri吋n lâm nghi羽p và phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i trong th運i k┻ 1983-1990. 

 Ph⇔¬ng pháp th詠c hi羽n ch逢挨ng trình này là s詠 k院t h嬰p gi英a đi隠u tra m員t đ医t và gi違i 
đóan 違nh v羽 tinh do FAO h厩 tr嬰. Ph逢挨ng pháp đi隠u tra r瑛ng Sông Hi院u chính là c挨 s荏, n隠n 
t違ng c栄a ph逢挨ng pháp đi隠u tra r瑛ng truy隠n th嘘ng (m員t đ医t). Vào đ亥u nh英ng n<m 1980, 違nh v羽 
tinh và 違nh hàng không còn r医t h衣n ch院, ch雨 đáp 泳ng yêu c亥u đi隠u tra r瑛ng 荏 m瓜t s嘘 vùng nh医t 
đ鵜nh, mà ch逢a có đ栄 cho tòan qu嘘c. 謂nh v羽 tinh đ逢嬰c s穎 d映ng th運i k┻ đó là Landsat MSS. Vì 
v壱y, ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng này đã 泳ng d映ng t鰻ng h嬰p các ph逢挨ng pháp đi隠u tra t瑛 tr逢噂c 
đ院n nay, tùy thu瓜c vào đi隠u ki羽n, trang thi院t b鵜, k悦 thu壱t c栄a t瑛ng khu v詠c. Các nhân t嘘 đi隠u 
tra đ逢嬰c thu th壱p d詠a trên nh英ng ô m磯u đi吋n hình, đ逢嬰c thi院t k院 đ衣i di羽n cho t瑛ng ki吋u r瑛ng 
và t瑛ng tr衣ng thái r瑛ng. 
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Thành quＶ c栄a ch逢挨ng trình là b瓜 s嘘 li羽u v隠 di羽n tích, tr英 l逢嬰ng các lo衣i r瑛ng theo 
t瑛ng t雨nh và trên ph衣m vi tòan qu嘘c và m瓜t s嘘 ch雨 tiêu bình quân. Hi羽n nay s嘘 li羽u này v磯n 
đang đ逢嬰c l逢u tr英 t衣i Vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch R瑛ng.  

4.2. Ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c 5 
n<m 1991-1995  

Ch逢挨ng trình này đ逢嬰c th詠c hi羽n theo Quy院t đ鵜nh s嘘 575/TTg do Phó Th栄 t逢噂ng 
Chính ph栄 Phan V<n Kh違i ký ngày 27/11/1993. 

Mつc tiêu dài hＴn c栄a Ch逢挨ng trình là đi隠u tra r瑛ng toàn di羽n và liên t映c trên quy mô 
toàn qu嘘c. 

Mつc tiêu tr⇔ずc mｈt c栄a Ch逢挨ng trình là (a) th嘘ng kê, đánh giá tài nguyên r瑛ng toàn 
di羽n; (b) phân tích và đánh giá bi院n đ瓜ng tài nguyên r瑛ng Vi羽t Nam trong nh英ng n<m tr逢噂c 
đây; (c) xây d詠ng h羽 th嘘ng ô đ鵜nh v鵜 trên toàn b瓜 đ医t lâm nghi羽p và l逢u tr英 d英 li羽u trên máy 
tính; (d) đ隠 xu医t nh英ng h逢噂ng qu違n lý s穎 d映ng tài nguyên r瑛ng lâu b隠n và có hi羽u qu違; (e) 
hoàn thi羽n ph逢挨ng pháp đi隠u tra và t<ng c逢運ng n<ng l詠c cho đ瓜i ng┡ cán b瓜 đi隠u tra r瑛ng. 

Nじi dung c栄a Ch逢挨ng trình là (1) đi隠u tra đánh giá hi羽n tr衣ng tài nguyên r瑛ng; (2) 
phân tích di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng; (3) xây d詠ng c挨 s荏 d英 li羽u cho m瓜t h羽 th嘘ng đi隠u tra 
r瑛ng liên t映c và lâu dài; (4) đ隠 xu医t v隠 h逢噂ng qu違n lý s穎 d映ng và phát tri吋n tài nguyên r瑛ng; 
(5) xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng tài nguyên r瑛ng; (6) đi隠u tra tr英 l逢嬰ng và các nhân t嘘 đi隠u tra 
khác v隠 tài nguyên r瑛ng; (7) X穎 lý s嘘 li羽u đã thu th壱p t瑛 ô s挨 c医p và ô th泳 c医p, đ逢a ra các 
nhân t嘘 đi隠u tra bình quân; (8) xây d詠ng báo cáo các chuyên đ隠 v隠 tài nguyên r瑛ng; (9) xây 
d詠ng b瓜 s嘘 li羽u tài nguyên r瑛ng.  

Ph⇔¬ng pháp th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đ逢嬰c xác đ鵜nh tu┻ theo n瓜i dung c亥n đi隠u tra, c映 
th吋 là (1) b違n đ欝 hi羽n tr衣ng tài nguyên r瑛ng đ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên nh英ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng 
r瑛ng hi羽n có th運i k┻ tr逢噂c n<m 1990, sau đó dùng 違nh v羽 tinh Landsat MSS và Landsat TM 
có đ瓜 phân gi違i là 30x30m đ吋 c壱p nh壱t nh英ng khu v詠c thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t, nh英ng n挨i m医t 
r瑛ng ho員c nh英ng n挨i có r瑛ng tr欝ng m噂i hay m噂i tái sinh ph映c h欝i . 謂nh v羽 tinh Landsat MSS 
và Landsat TM 荏 d衣ng in màu trên gi医y (hardcopy), t益 l羽 1:250.000, và đ逢嬰c gi違i đoán 
khoanh v胤 tr詠c ti院p trên 違nh b茨ng m逸t th逢運ng.  K院t qu違 gi違i đoán đ逢嬰c chuy吋n ho衣 lên b違n đ欝 
đ鵜a hình t益 l羽 1:100.000 và đ逢嬰c ki吋m tra t衣i hi羽n tr逢運ng; (2) các n瓜i dung khác đ逢嬰c th詠c 
hi羽n b茨ng vi羽c thu th壱p và x穎 lý s嘘 li羽u thông qua h羽 th嘘ng ô s挨 c医p, m厩i ô có di羽n tích 1 
km2, đ逢嬰c thi院t k院 theo m瓜t h羽 th嘘ng cách đ隠u nhau 8 km trên toàn ph衣m vi đ医t lâm nghi羽p. 
Trong m厩i ô s挨 c医p có 20 ô đo đ院m, di羽n tích m厩i ô là 500 m2; (3) Trong ô s挨 c医p, các đi隠u 
tra vi羽n th詠c hi羽n vi羽c khoanh các lô tr衣ng thái r瑛ng theo các tuy院n đi隠u tra. Các tuy院n đi隠u 
tra đ逢嬰c thi院t k院 song song v噂i nhau, theo h逢噂ng B逸c Nam và cách đ隠u nhau 250 m; (4) S嘘 
li羽u thu th壱p t瑛 ô s挨 c医p đ逢嬰c nh壱p vào máy vi tính, x穎 lý và tính toán các nhân t嘘 đi隠u tra.  

Ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng toàn qu嘘c do Viうn Aiｚu tra Quy hoＴch Rなng thばc hiうn 
d逢噂i s詠 ch雨 đ衣o c栄a Ban Ch雨 đ衣o Qu嘘c gia do m瓜t Th泳 tr逢荏ng B瓜 Nông nghi羽p và Phát tri吋n 
Nông thôn là Tr逢荏ng ban. 

Thành quＶ cてa ch⇔¬ng trình r医t đa dang và phong phú. T瑛 n<m th泳 4 c栄a ch逢挨ng 
trình, Vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch r瑛ng ti院n hành hoàn thi羽n các lo衣i s嘘 li羽u, biên t壱p và in 医n 
toàn b瓜 thành qu違 vào n<m th泳 n<m. Thành qu違 bao g欝m (1) s嘘 li羽u tài nguyên r瑛ng trong 
toàn qu嘘c, các vùng và các t雨nh; (2) báo cáo thuy院t minh và b違n đ欝 sinh thái th違m th詠c v壱t 
r瑛ng các vùng t益 l羽 1:250.000; (3) báo cáo và b違n đ欝 d衣ng đ医t đai các t雨nh t益 l羽 1:100.000 và 
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các vùng t益 l羽 1:250.000; (4) báo cáo lâm h丑c và khu h羽 th詠c v壱t r瑛ng các vùng; (5) báo cáo 
v隠 tài nguyên đ瓜ng v壱t r瑛ng các vùng; (6) báo cáo tình hình sâu b羽nh h衣i r瑛ng tr欝ng các 
vùng; (7) báo cáo v隠 m瓜t s嘘 đ員c s違n ch栄 y院u r瑛ng Vi羽t Nam. 

4.3. Ch逢挨ng trình AT, AGvà TD di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c 5 n<m 1996-2000  

 Mつc tiêu cてa ch⇔¬ng trình là (1) th嘘ng kê đánh giá tài nguyên r瑛ng toàn di羽n ph映c v映 
vi羽c xây d詠ng và đi隠u ch雨nh k院 ho衣ch phát tri吋n lâm nghi羽p dài h衣n t噂i n<m 2005; (2) phân 
tích, đánh giá bi院n đ瓜ng tài nguyên r瑛ng Vi羽t Nam gi英a hai th運i k┻ 1995-2000; (3) đánh giá 
xu th院 di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng.  

Nじi dung c栄a chu k┻ 1996-2000 t逢挨ng t詠 nh逢 n瓜i dung c栄a chu k┻ 1990-1995, nh逢ng 
có đi隠u tra thêm m瓜t s嘘 ô đ鵜nh v鵜 sinh thái. 

Ph⇔¬ng pháp th詠c hi羽n ch逢挨ng trình này c┡ng t逢挨ng t詠 nh逢 ch逢挨ng trình 90-95, tuy 
nhiên, s嘘 ô s挨 c医p đ逢嬰c t<ng c逢運ng thêm. B違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng 
ph逢挨ng pháp vi宇n thám. 謂nh v羽 tinh đã s穎 d映ng là SPOT3, có đ瓜 phân gi違i là 15mx15m, phù 
h嬰p v噂i vi羽c xây d詠ng b違n đ欝 t益 l羽 1:100.000. 謂nh SPOT3 đ逢嬰c x穎 lý và t鰻 h嬰p màu gi違, in 
trên gi医y (hardcopy). So v噂i 違nh Landsat MSS và Landsat TM, 違nh SPOT3 có đ瓜 phân gi違i 
cao h挨n, các đ嘘i t逢嬰ng trên 違nh c┡ng đ逢嬰c th吋 hi羽n chi ti院t h挨n. 謂nh SPOT3 v磯n đ逢嬰c gi違i 
đoán b茨ng m逸t th逢運ng nên k院t qu違 gi違i đoán v磯n còn ph映 thu瓜c nhi隠u vào kinh nghi羽m c栄a 
chuyên gia gi違i đoán và ch医t l逢嬰ng 違nh. Ai隠u tra tr英 l逢嬰ng g厩, tre n泳a và các nhân t嘘 đi隠u tra 
khác đ逢嬰c th詠c hi羽n thông qua h羽 th嘘ng ô s挨 c医p. Ph亥n l噂n s嘘 ô s挨 c医p trong ch逢挨ng trình 
1996-2000 đ逢嬰c k院 th瑛a t瑛 chu k┻ I và ti院n hành đi隠u tra l亥n 2, nh茨m xác đ鵜nh s詠 thay đ鰻i các 
nhân t嘘 đi隠u tra, đ吋 t瑛 đó xác đ鵜nh di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng. Ngoài ra, còn thi院t k院 thêm m瓜t 
s嘘 ô s挨 c医p đ吋 t<ng c逢運ng thêm đ瓜 chính xác trong công tác đi隠u tra. S嘘 ô m噂i đ逢嬰c thi院t k院 
h羽 th嘘ng, n茨m gi英a b嘘n ô s挨 c医p c栄a chu k┻ I. Ô s挨 c医p đ逢嬰c thi院t k院 h羽 th嘘ng trên b違n đ欝 
1:250.000 và 1:50.000. Di羽n tích m厩i ô s挨 c医p v磯n là 1 km2, và di羽n tích m厩i ô đo đ院m là 500 
m2. Các bi羽n pháp k悦 thu壱t và đo đ院m các nhân t嘘 đi隠u tra đ逢嬰c th詠c hi羽n t逢挨ng t詠 nh逢 trong 
chu k┻ I. Ph逢挨ng pháp khoanh lô trong ô s挨 c医p c┡ng đ逢嬰c th詠c hi羽n t逢挨ng t詠 nh逢 trong chu 
k┻ I. Ngoài ra, còn đo đ院m, thu th壱p thông tin t瑛 74 ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái.  

Ch逢挨ng trình AT, AG và TD TNR 1996-2000 do Viうn Aiｚu tra Quy hoＴch Rなng thばc 
hiうn, d逢噂i s詠 ch雨 đ衣o c栄a Ban ch雨 đ衣o Trung 逢挨ng do m瓜t Th泳 tr逢荏ng B瓜 NN&PTNT làm 
Tr逢荏ng ban. 

Thành quＶ c栄a Ch逢挨ng trình 1996-2000 bao g欝m (1) báo cáo và s嘘 li羽u tài nguyên 
r瑛ng; (2) báo cáo thuy院t minh b違n đ欝 phân vùng sinh thái th違m th詠c v壱t c医p vùng và toàn 
qu嘘c; (3) báo cáo thuy院t minh và b違n đ欝 phân lo衣i đ医t c医p t雨nh, vùng và toàn qu嘘c; (4) báo 
cáo thuy院t minh và b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng c医p t雨nh, vùng và toàn qu嘘c; (4) báo cáo lâm h丑c 
cho 15 ki吋u r瑛ng; (5) báo cáo khu h羽 côn trùng trong r瑛ng t詠 nhiên; (6) báo cáo t鰻ng quát v隠 
h羽 sâu b羽nh h衣i r瑛ng tr欝ng; (7) báo cáo sâu b羽nh h衣i r瑛ng c栄a 4 loài Thông ph鰻 bi院n 荏 Vi羽t 
Nam; (8) báo cáo t鰻ng h嬰p di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng th運i k┻ 1996-2000; (9) s嘘 li羽u đi隠u tra ô 
s挨 c医p; (10) h羽 th嘘ng b違ng bi吋u v隠 tài nguyên r瑛ng; (11) bi吋u t<ng tr逢荏ng lâm ph亥n r瑛ng t詠 
nhiên; (12) bi吋u n<ng su医t các ki吋u r瑛ng t詠 nhiên; (13) bi吋u t<ng tr逢荏ng th吋 tích các loài cây 
r瑛ng tr欝ng; (13) b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng t益 l羽 1:100.000; 1:250.000; 1:1000.000. 

Ghi chú: hi羽n nay t医t c違 các lo衣i tài li羽u này đang đ逢嬰c l逢u tr英 t衣i th逢 vi羽n Vi羽n Ai隠u 
tra Quy ho衣ch R瑛ng. 
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4.4. Ch逢挨ng trình t鰻ng ki吋m kê r瑛ng toàn qu嘘c n<m 1997-1999 

Ch逢挨ng trình này đ逢嬰c th詠c hi羽n theo Chえ thお 286/TTg cてa Thて t⇔ずng Chính phて vｚ 
viうc t<ng c⇔ぜng các biうn pháp cＸp bách đあ bＶo vう và phát triあn rなng. 

 Mつc tiêu c栄a Ch逢挨ng trình này là nh茨m ki吋m kê đánh giá tòan b瓜 các lo衣i r瑛ng trên 
ph衣m vi c違 n逢噂c nh茨m giúp Nhà n逢噂c n逸m m瓜t cách chính xác tòan b瓜 di羽n tích các lo衣i r瑛ng 
t詠 nhiên, r瑛ng tr欝ng và đ医t tr嘘ng hi羽n có đ吋 bàn giao cho các c医p chính quy隠n t瑛 xã, huy羽n, 
t雨nh và các ch栄 r瑛ng có trách nhi羽m qu違n lý, b違o v羽 và phát tri吋n r瑛ng. 

 Nじi dung c栄a ch逢挨ng trình này là ki吋m kê di羽n tích các lo衣i r瑛ng theo (1) ch栄 qu違n lý, 
bao g欝m (a) t医t c違 các đ挨n v鵜 s違n xu医t kinh doanh c栄a doanh nghi羽p Nhà n逢噂c Trung 逢挨ng và 
đ鵜a ph逢挨ng, nh逢 lâm tr逢運ng, xí nghi羽p, T鰻ng công ty, đ挨n v鵜 Qu嘘c phòng, N瓜i v映, Giáo d映c 
và đào t衣o, Trung 逢挨ng đoàn TNCS H欝 Chí Minh...; (b) các đ挨n v鵜 kinh t院 t壱p th吋; (c) các h瓜 
gia đình; (d) các t鰻 ch泳c liên doanh b茨ng v嘘n trong và ngoài n逢噂c; (e) các đ挨n v鵜 qu違n lý 
r瑛ng tr欝ng b茨ng v嘘n c栄a n逢噂c ngoài và các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 nh逢 WB, PAM, SIDA, ADB...; (f) 
ban qu違n lý các v逢運n qu嘘c gia, các khu r瑛ng phòng h瓜, r瑛ng đ員c d映ng; (g) các ban qu違n lý 
r瑛ng theo ch逢挨ng trình 327, 733... và (2) ch泳c n<ng 3 lo衣i r瑛ng, g欝m (a) r瑛ng phòng h瓜; (b) 
r瑛ng s違n xu医t; (c) r瑛ng đ員c d映ng. 

Ch逢挨ng trình đ逢嬰c tご chとc thばc hiうn b茨ng s詠 ph嘘i h嬰p gi英a Trung 逢挨ng và đ鵜a 
ph逢挨ng. 雲 Trung 逢挨ng có Ban ch雨 đ衣o ki吋m kê r瑛ng Trung 逢挨ng do Lãnh đ衣o B瓜 NN&PTNT 
làm Tr逢荏ng ban; 雲 các t雨nh có Ban ch雨 đ衣o c医p t雨nh tr詠c thu瓜c UBND t雨nh; d逢噂i c挨 s荏, th栄 
tr逢荏ng các đ挨n v鵜 là ch栄 qu違n lý r瑛ng ch鵜u trách nhi羽m th嘘ng kê di羽n tích r瑛ng do đ挨n v鵜 
mình qu違n lý và báo cáo lên c医p trên đ吋 t鰻ng h嬰p.  

Ph⇔¬ng pháp kiあm kê diうn tích r瑛ng và đ医t r瑛ng trong ch逢挨ng trình này là s詠 k院 th瑛a 
tài li羽u hi羽n có và phúc tra, đi隠u tra b鰻 sung thêm ngoài hi羽n tr逢運ng. Ai隠u tra r瑛ng l亥n này 
đ逢嬰c chia thành hai m泳c đ瓜. A嘘i v噂i mとc đじ 1, ti院n hành ki吋m kê nh英ng di羽n tích r瑛ng có 
nhi隠u bi院n đ瓜ng. Di羽n tích r瑛ng và đ医t r瑛ng t嘘i thi吋u khoanh v胤 trên b違n đ欝 là 1 ha; A嘘i v噂i 
mとc đじ 2, ti院n hành ki吋m kê 荏 nh英ng n挨i r瑛ng ít b鵜 bi院n đ瓜ng, thu瓜c vùng sâu, vùng xa, 
nh英ng n挨i r瑛ng đã có quy院t đ鵜nh đóng c穎a không khai thác.  

Ph⇔¬ng pháp kiあm kê trの l⇔ぢng rなng c┡ng là k院 th瑛a các tài li羽u hi羽n có liên quan c栄a 
Vi羽n ATQH r瑛ng, không ti院n hành đo đ院m ngoài hi羽n tr逢運ng. 

Thành qu違 c栄a ch逢挨ng trình ki吋m kê này là (1) h羽 th嘘ng s嘘 li羽u di羽n tích các lo衣i r瑛ng 
và đ医t r瑛ng c医p xã, c医p huyên, c医p t雨nh và tòan qu嘘c; (2) h羽 th嘘ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng c医p 
xã t益 l羽 1: 25.000; c医p huy羽n t益 l羽 1:50.000; c医p t雨nh t益 l羽 1:100.000. 

4.5. Ch逢挨ng trình AT, AGvà TD di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c 5 n<m 2000-2005  

Mつc tiêu tごng quát c栄a Ch逢挨ng trình là cung c医p đ亥y đ栄 các thông tin v隠 s嘘 l逢嬰ng, 
ch医t l逢嬰ng c┡ng nh逢 đánh giá nh逢 xu h逢噂ng di宇n bi院n c栄a r瑛ng trong m嘘i quan h羽 v噂i các 
ho衣t đ瓜ng kinh t院 xã h瓜i, làm c挨 s荏 khoa h丑c cho vi羽c xây d詠ng chi院n l逢嬰c và k院 ho衣ch s穎 
d映ng h嬰p lý, b違o v羽 và phát tri吋n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c trong giai đo衣n 2005-2010. 

Nじi dung c┡ng t逢挨ng t詠 nh逢 chu k┻ II, nh逢ng có đi隠u tra thêm m瓜t s嘘 ô đ鵜nh v鵜 nghiên 
c泳u sinh thái. C詠 ly gi英a các OSC gi英 nguyên nh逢 trong chu k┻ II là:  5,65 x 5,65 km nh茨m 
b違o đ違m tính h羽 th嘘ng, tính k院 th瑛a đ吋 theo dõi liên t映c. H羽 th嘘ng đ挨n v鵜 ÔSC đ逢嬰c thi院t k院, 
xác đ鵜nh t丑a đ瓜 trên b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và b違n đ欝 n隠n đ鵜a hình UTM t益 l羽 1:50.000. 
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Ph⇔¬ng pháp xây d詠ng b違n đ欝 trong chu k┻ III đã đ逢嬰c phát tri吋n lên m瓜t b逢噂c. L亥n 
này, b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng đ逢嬰c xây d詠ng t瑛 違nh s嘘 v羽 tinh Landsat ETM+. Ch医t l逢嬰ng c栄a 
違nh l亥n này v磯n t逢挨ng t詠 nh逢 違nh s穎 d映ng trong chu k┻ I. A瓜 phân gi違i c栄a nó v磯n là 30m x 
30m. 違nh không đ逢嬰c in ra d逢噂i d衣ng gi医y in (hardcopy) mà đ吋 nguyên 荏 d衣ng s嘘, l逢u tr英 
trong đ┄a CD. Vi羽n ATQH r瑛ng đã 泳ng d映ng công ngh羽 gi違i đoán 違nh s嘘 v噂i s詠 tr嬰 giúp c栄a 
ph亥n m隠m chuyên d映ng ERDAS IMAGINE 8.5. Vi羽c gi違i đóan 違nh đ逢嬰c th詠c hi羽n trong 
phòng d詠a trên nh英ng m磯u khóa 違nh đã đ逢嬰c ki吋m tra ngoài hi羽n tr逢運ng. 姶u đi吋m c栄a 
ph逢挨ng pháp gi違i đoán 違nh s嘘 là ti院t ki羽m đ逢嬰c th運i gian và có th吋 gi違i đóan th穎 nhi隠u l亥n 
tr逢噂c khi l医y k院t qu違 chính th泳c.  

Các nhân tぐ điｚu tra khác c┡ng đ逢嬰c th詠c hi羽n t逢挨ng t詠 nh逢 trong các chu k┻ đi隠u tra 
tr逢噂c đó, đ逢嬰c thu th壱p thông qua h羽 th嘘ng ô s挨 c医p r違i đ隠u trên ph衣m v鵜 đ医t lâm nghi羽p tòan 
qu嘘c. Nh逢ng trong chu k┻ III này, Vi羽n ATQH r瑛ng còn thi院t k院 thêm ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u 
sinh thái công khai đ鵜a ch雨. S嘘 ô đ鵜nh v鵜 đi隠u tra 2 c医p trong chu k┻ này bao g欝m toàn b瓜 s嘘 
l逢嬰ng ô đã thi院t k院 trong chu k┻ II và s嘘 ô b鰻 sung thêm đ逢嬰c thi院t k院 trên di羽n tích r瑛ng đã 
t<ng lên so v噂i di羽n tích r瑛ng đã đi隠u tra 荏 chu k┻ tr逢噂c. Toàn b瓜 s嘘 ô đ鵜nh v鵜 đi隠u tra hai c医p 
s胤 đ逢嬰c đi隠u tra trong 5 n<m, m厩i n<m đi隠u tra 1/5 s嘘 ô phân b嘘 đ隠u trên ph衣m vi toàn qu嘘c. 

Ai吋m khác bi羽t gi英a ô s挨 c医p và ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái là chúng đ逢嬰c l詠a ch丑n 
đi吋n hình, đ逢嬰c xác l壱p đ吋 theo dõi lâu dài các nhân t嘘 v隠 sinh thái r瑛ng. M厩i ô đ衣i di羽n cho 
m瓜t tr衣ng thái thu瓜c m瓜t ki吋u c栄a h羽 sinh thái r瑛ng 荏 m瓜t vùng sinh thái nh医t đ鵜nh. S嘘 l逢嬰ng 
ô nghiên c泳u sinh thái r瑛ng đ逢嬰c d詠 tính cho 8 vùng lâm nghi羽p v噂i 4 ki吋u r瑛ng ch栄 y院u là 100 ô. 

C<n c泳 vào h欝 s挨 c栄a t医t c違 các ÔSC trên ph衣m vi toàn qu嘘c đ吋 ch丑n và l壱p 100 ô 
đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái, trong đó có 74 ô đã đi隠u tra trong chu k┻ II và 26 ô b鰻 sung thêm 
trong chu k┻ III đ吋 nghiên c泳u và theo dõi nh英ng đ員c tr逢ng c挨 b違n c栄a r瑛ng v隠 các m員t (1) T鰻 
thành loài và bi院n đ瓜ng c栄a chúng; (2) S詠 t<ng tr逢荏ng v隠 tr英 l逢嬰ng r瑛ng; (3) S詠 t<ng tr逢荏ng 
v隠 đ逢運ng kính bình quân c栄a lâm ph亥n và cá th吋 loài ho員c nhóm loài 逢u th院; (4) S詠 bi院n đ瓜ng 
chung v隠 tái sinh t詠 nhiên c栄a r瑛ng theo loài và các nhóm loài 逢u th院; (5) Xu h逢噂ng ph映c h欝i, 
phát tri吋n c栄a r瑛ng; (6) Bi院n đ瓜ng và kh違 n<ng ph映c h欝i c栄a h羽 đ瓜ng v壱t r瑛ng.  

Ch逢挨ng trình 2000-2005 do Viうn Aiｚu tra Quy hoＴch Rなng thばc hiうn, d逢噂i s詠 ch雨 đ衣o 
c栄a Ban ch雨 đ衣o Trung 逢挨ng do m瓜t Th泳 tr逢荏ng B瓜 NN&PTNT làm Tr逢荏ng ban. 

Thành quＶ c栄a chù k┻ III t逢挨ng t詠 nh逢 c栄a các ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng tr逢噂c đây, 
nh逢ng chúng s胤 đ逢嬰c c壱p nh壱t cho đ院n th運i đi吋m n<m 2005. T衣i th運i đi吋m này (2/2005), Vi羽n 
ATQH r瑛ng c┡ng đã xây d詠ng đ逢嬰c b瓜 b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng n<m 2003 t瑛 b瓜 s嘘 li羽u 違nh s嘘 
Landsat ETM có đ瓜 phân gi違i 30m x 30m và đã ti院n hành ki吋m tra ngo衣i ngo衣i nghi羽p. Các s嘘 
li羽u khác đang trong quá trình x穎 lý và hoàn thi羽n thành qu違. 
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Ph亥n 2:  Khuôn Kh鰻 Pháp Lý Ai隠u Tra R瑛ng 

T瑛 ngày thành l壱p ngành Ai隠u tra r瑛ng đ院n nay, có r医t nhi隠u v<n b違n pháp lu壱t liên 
quan đ院n công tác đi隠u tra r瑛ng đã đ逢嬰c Nhà n逢噂c ban hành. Nh逢ng trong s嘘 đó, m瓜t s嘘 v<n 
b違n đã l厩i th運i và không còn hi羽u l詠c. Trong ph亥n này ch雨 nêu m瓜t s嘘 nh英ng v<n b違n pháp lý 
trong nh英ng n<m g亥n đây có liên quan tr詠c ti院p t噂i công tác đi隠u tra r瑛ng đ吋 b衣n đ丑c ti羽n 
tham kh違o. Các v<n b違n bao g欝m: 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 446/TTg ngày 21/6/1997 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 V隠 vi羽c phê duy羽t  
Ch逢挨ng trình Ai隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c th運i k┻ 96-
2000. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 1996/NN-TCCB/QA ngày13 tháng 08 n<m 1997 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 
Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn v隠 vi羽c ban hành danh m映c ph映 c医p n員ng nh丑c, đ瓜c h衣i 
nguy hi吋m (cho VQG và Vi羽n Ai隠u tra quy ho衣ch r瑛ng). 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 2010/NN-TCCB/QA ngày 15 tháng 08 n<m 1997 c栄a B瓜 tr逢荏ng Nông 
nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn v隠 vi羽c ban hành đ鵜nh m泳c lao đ瓜ng đi隠u tra đánh giá và theo 
dõi bi院n di宇n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c. 
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- Quy院t đ鵜nh s嘘 14/2002/QA-BNN, ngày 27/01/2002 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Nông nghi羽p 
và Phát tri吋n nông thôn v隠 vi羽c ban hành Danh m映c các lo衣i đ瓜ng v壱t, th詠c v壱t hoang dã quy 
đ鵜nh trong Ph映 l映c c栄a Công 逢噂c CITES. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 03/2001/QA-TTg ngày 05-01-2001 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c 
phê duy羽t k院t qu違 t鰻ng ki吋m kê r瑛ng tòan qu嘘c. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 10/2002/QA-TTg ngày 14 tháng 01 n<m 2002 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 
ph栄 v隠 vi羽c phê duy羽t k院t qu違 Ch逢挨ng trình đi隠u tra đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên 
r瑛ng tòan qu嘘c th運i k┻ 1996-2000 và tri吋n khai th詠c hi羽n ti院p t映c Ch逢挨ng trình th運i k┻ 2001-
2005. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 446/TTg c栄a Th栄 t逢荏ng Chính ph栄 v隠 vi羽c phê duy羽t Ch逢挨ng trình 
đi隠u tra đánh giá vè theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng tòan qu嘘c th運i k┻ 1996-2000. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 575/TTg do Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 Phan V<n Kh違i ký ngày 
27/11/1993 v隠 vi羽c phê duy羽t ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên 
r瑛ng tòan qu嘘c 1991-1995. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 03/2001/QA-TTg ngày 05/01/2001 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c 
phê duy羽t k院t qu違 t鰻ng ki吋m kê r瑛ng toàn qu嘘c. 

- Ch雨 th鵜 s嘘 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 NN&PTNT v隠 
vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p. 

- Thông t逢 s嘘 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 c栄a B瓜 NN&PTNT h逢噂ng d磯n 
l壱p d詠 toán cho các d詠 án theo dõi di宇n bi院n r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 78/2002/QA-BNN-KL ngày 28/8/2002 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 NN&PTNT 
v隠 vi羽c ban hành quy ph衣m k悦 thu壱t theo dõi di宇n bi院n r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p trong l詠c 
l逢嬰ng ki吋m lâm. 

- Quy院t đ鵜nh s嘘 93/2002/QA-BNN, ngày 28/10/2002 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Nông nghi羽p 
và Phát tri吋n nông thôn v隠 vi羽c ban hành Quy ch院 ho衣t đ瓜ng c栄a Ban đi隠u hành Ch逢挨ng trình 
đi隠u tra đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c th運i k┻ 2001-2005. 

- V┡ Ti院n Hinh, Ph衣m Ng丑c Giao - Ai隠u tra r瑛ng – Giáo trình chính th泳c gi違ng d衣y 
trong tr逢運ng A衣i h丑c Lâm nghi羽p – Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, Hà N瓜i 1997. 

- V┡ Ti院n Hinh - S違n l逢嬰ng r瑛ng – Giáo trình chính th泳c gi違ng d衣y trong tr逢運ng A衣i 
h丑c Lâm nghi羽p – Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, Hà N瓜i 2003. 
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Ph亥n 3: Ngu欝n G嘘c, S詠 Phong Phú và Không A欝ng B瓜 C栄a S嘘 Li羽u Ai隠u Tra R瑛ng 

1. Ngu欝n g嘘c s嘘 li羽u 

1.1. S嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng do Vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch R瑛ng  thu th壱p và x穎 lý 

 Tài li羽u đi隠u tra r瑛ng do Vi羽n ATQH r瑛ng thu th壱p và x穎 lý có hai m違ng chính, đó là 
(1) Các lo衣i b違n đ欝 và (2) S嘘 li羽u, các nhân t嘘 đi隠u tra và báo cáo.  

 BＶn đげ: bao g欝m các lo衣i b違n đ欝 hi羽n tr衣ng s穎 d映ng đ医t và tài nguyên r瑛ng; b違n đ欝 
th違m th詠c v壱t r瑛ng; b違n đ欝 phân b嘘 đ瓜ng v壱t r瑛ng; b違n đ欝 phân b嘘 th詠c v壱t r瑛ng, b違n đ欝 đ医t; 
b違n đ欝 d衣ng đ医t; b違n đ欝 l壱p đ鵜a; Nh英ng b違n đ欝 này đ逢嬰c xây d詠ng 荏 các t益 l羽 khác nhau. A嘘i 
v噂i c医p t雨nh, các lo衣i b違n đ欝 đ逢嬰c xây d詠ng theo t益 l羽 1:100.000; đ嘘i v噂i c医p vùng, t益 l羽 
1:250.000; đ嘘i v噂i toàn qu嘘c, t益 l羽 1:1000.000. Riêng b違n đ欝 đ医t, Vi羽n VATQH r瑛ng ch逢a 
xây d詠ng đ逢嬰c cho toàn qu嘘c, mà ch雨 xây d詠ng đ逢嬰c b違n đ欝 đ医t cho m瓜t s嘘 khu v詠c, m瓜t s嘘 
t雨nh ho員c m瓜t s嘘 vùng c栄a d詠 án c映 th吋.  

 Tu┻ theo giai đo衣n l鵜ch s穎, s詠 phát tri吋n c栄a khoa h丑c công ngh羽 và n<ng l詠c c栄a Vi羽n 
ATQH r瑛ng, các lo衣i b違n đ欝 đ逢嬰c xây d詠ng theo nh英ng ph逢挨ng pháp khác nhau. Tr逢噂c 
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nh英ng n<m 1980, h亥u h院t t医t c違 các lo衣i b違n đ欝 đ隠u đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ph逢挨ng pháp đi隠u tra 
m員t đ医t, b茨ng các ph逢挨ng pháp đo đ衣c truy隠n th嘘ng và s穎 d映ng 違nh máy bay. Sau nh英ng n<m 
1980, v噂i s詠 ti院n b瓜 v逢嬰t b壱c c栄a công ngh羽, c映 th吋 là công ngh羽 vi宇n thám và h羽 th嘘ng thông 
tin đ鵜a lý (GIS), Vi羽n VATQH r瑛ng đã áp d映ng chúng trong công tác xây d詠ng b違n đ欝. Tuy 
nhiên, trong giai đo衣n 1980-1990, là giai đo衣n chuy吋n ti院p gi英a ph逢挨ng pháp đi隠u tra truy隠n 
th嘘ng và ph逢挨ng pháp hi羽n đ衣i, vì v壱y Vi羽n VATQH r瑛ng đã k院t h嬰p c違 ph逢挨ng pháp đi隠u 
tra, đo đ衣c m員t đ医t k院t h嬰p v噂i ph逢挨ng pháp vi宇n thám, 違nh hàng không đ吋 xây d詠ng b違n đ欝. 
T瑛 n<m 1990 đ院n n<m 2000, t泳c là t瑛 khi b逸t đ亥u tri吋n khai ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và 
theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c l亥n th泳 nh医t, các lo衣i b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và 
s穎 d映ng đ医t, và b違n đ欝 th違m th詠c v壱t r瑛ng ch栄 y院u đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng ph逢挨ng pháp vi宇n 
thám, nh逢ng áp d映ng ph逢挨ng pháp gi違i đoán 違nh b茨ng m逸t th逢運ng cho đ院n h院t chu k┻ II (n<m 
2000). T瑛 n<m 2002 tr荏 l衣i đây, Vi羽n VATQH  r瑛ng đã 泳ng d映ng công ngh羽 gi違i đoán 違nh s嘘 
đ吋 xây d詠ng hai lo衣i b違n đ欝 này. Còn các lo衣i b違n đ欝 đ医t, b違n đ欝 l壱p đ鵜a, b違n đ欝 d衣ng đ医t v磯n 
đ逢嬰c xây d詠ng theo ph逢挨ng pháp truy隠n th嘘ng là s穎 d映ng tài li羽u hi羽n có k院t h嬰p v噂i đi隠u tra 
hi羽n tr逢運ng. 

Các s嘘 li羽u, báo cáo bao g欝m (1) s嘘 li羽u di羽n tích ba lo衣i r瑛ng; di羽n tích các tr衣ng thái 
r瑛ng; di羽n tích các ki吋u r瑛ng; di羽n tích ba lo衣i r瑛ng phòng h瓜, r瑛ng s違n xu医t và r瑛ng đ員c d映ng 
phân theo c医p đ瓜 cao; di羽n tích các tr衣ng thái r瑛ng phân theo c医o đ瓜 cao, đ瓜 d嘘c; Nh英ng s嘘 
li羽u này đ逢嬰c tính toán và t鰻ng h嬰p t瑛 các lo衣i b違n đ欝 t逢挨ng 泳ng nêu trên; (2) s嘘 li羽u v隠 các 
nhân t嘘 đi隠u tra nh逢 đ逢運ng kính, chi隠u cao, th吋 tích, tr英 l逢嬰ng, t<ng tr逢荏ng, c医u trúc r瑛ng, tái 
sinh, s嘘 li羽u v隠 đ瓜ng v壱t, th詠c v壱t, côn trùng. Nh英ng s嘘 li羽u phi không gian đ逢嬰c thu th壱p 
b茨ng ph逢挨ng pháp đi隠u tra m員t đ医t, thông qua h羽 th嘘ng các ô s挨 c医p, ô đ鵜nh v鵜 và ô đo đ院m 
đ逢嬰c phân b嘘 trên toàn b瓜 di羽n tích đ医t lâm nghi羽p. K吋 t瑛 n<m 1961, khi b逸t đ亥u thành l壱p 
ngành đi隠u tra, ph逢挨ng pháp đi隠u tra m員t đ医t đã b逸t đ亥u đ逢嬰c áp d映ng và chúng t欝n t衣i cho 
đ院n ngày nay, nh逢ng khác nhau v隠 k悦 thu壱t thi院t k院, kích th逢噂c và m壱t đ瓜 c栄a ô đo đ院m.  

1.2. S嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng do các Aoàn đi隠u tra r瑛ng các t雨nh thu th壱p 

 Tr逢噂c kia, h亥u h院t 荏 nh英ng t雨nh có di羽n tích đ医t r瑛ng t逢挨ng đ嘘i l噂n, đ隠u có Aoàn đi隠u 
tra r瑛ng. Nh英ng đoàn này có nhi羽m v映 th詠c hi羽n đi隠u tra r瑛ng 荏 quy mô nh臼, cho các xã, 
huy羽n, lâm tr逢運ng trong ph衣m vi c栄a t雨nh. Nh英ng công vi羽c này th逢運ng nh臼 l飲 nh逢 đi隠u tra 
đ医t tr嘘ng đ吋 tr欝ng r瑛ng; đi隠u tra, thi院t k院 khai thác g厩 cho lâm tr逢運ng. Nh英ng vi羽c này mang 
tính th運i v映 và ch雨 ph映c v映 cho nh英ng m映c tiêu c映 th吋 và khi c亥n m噂i đi隠u tra, ch泳 không 
mang tính h羽 th嘘ng và không theo chu k┻. K悦 thu壱t c栄a các đoàn đi隠u tra r瑛ng c栄a các t雨nh 
còn y院u, trang thi院t b鵜 s穎 d映ng r医t đ挨n gi違n, ch雨 có đ鵜a bàn c亥m tay, đ鵜a bàn ba chân, th逢噂c 
dây, ô đo đ院m c┡ng đ挨n gi違n; b違n đ欝 đ逢嬰c khoanh v胤 t衣i hi羽n tr逢運ng và đ隠u đ逢嬰c làm b茨ng 
tay. Trong kho違ng 10 n<m tr荏 l衣i đây, do c挨 c医u t鰻 ch泳c thay đ鰻i, chính sách gi違m biên ch院 
và kh嘘i l逢嬰ng công vi羽c ngày càng ít nên nhi隠u đoàn đi隠u tra r瑛ng c医p t雨nh đã b鵜 gi違i tán ho員c 
b鵜 sát nh壱p vào các Aoàn đi隠u tra thi院t k院 nông lâm nghi羽p ho員c các c挨 quan khác. Nh英ng 
Aoàn đi隠u tra r瑛ng c医p t雨nh còn t欝n t衣i đ院n ngày nay đ隠u g員p r医t nhi隠u khó kh<n, c違 v隠 tài 
chính, k悦 thu壱t và nhân l詠c. Chính vì nh英ng lý do nêu trên, các Aoàn đi隠u tra r瑛ng c医p t雨nh 
h亥u nh逢 khó có đi隠u ki羽n tham gia thu th壱p và x穎 lý s嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng tòan qu嘘c. 

1.3. S嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng do l詠c l逢嬰ng Ki吋m Lâm thu th壱p 

Tr逢噂c kia, nhi羽m v映 và ch泳c n<ng c栄c ngành Ki吋m lâm ch雨 là qu違n lý b違o v羽 r瑛ng. 
Nh逢ng t瑛 khi có Ch雨 th鵜 s嘘 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 NN & 
PTNT v隠 vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p, ngành 
Ki吋m lâm đã tham gia thu th壱p s嘘 li羽u đi隠u tra r瑛ng. Thành qu違 chính là s嘘 li羽u di羽n tích v隠 
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các tr衣ng thái r瑛ng 荏 c医p xã, c医p huy羽n, c医p t雨nh, vùng và toàn qu嘘c. S嘘 li羽u và b違n đ欝 hi羽n 
tr衣ng r瑛ng c挨 s荏 ngành Ki吋m lâm dùng đ吋 theo dõi là k院t qu違 ki吋m kê tài nguyên r瑛ng n<m 
1999 theo Ch雨 th鵜 286-TTg ngày 2/5/97. D詠a trên s嘘 li羽u này, hàng n<m C映c ki吋m lâm đã ch雨 
đ衣o l詠c l逢嬰ng Ki吋m lâm các c医p thu th壱p và t鰻ng h嬰p nh英ng thay đ鰻i v隠 di羽n tích r瑛ng theo 
các nguyên nhân nh逢 khai thác; cháy r瑛ng; sâu b羽nh h衣i; phá r瑛ng; chuy吋n đ鰻i m映c đích s穎 
d映ng; tr欝ng m噂i; khoanh nuôi và nguyên nhân khác. A院n nay, C映c Ki吋m lâm đã công b嘘 s嘘 
di羽n tích r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p c医p t雨nh c栄a các n<m 2002, 2003, 2004. C映c Ki吋m lâm hoàn 
toàn không thu th壱p s嘘 li羽u v隠 các nhân t嘘 đi隠u tra r瑛ng nh逢 đ逢運ng kính, chi隠u cao cây r瑛ng, 
tr英 l逢嬰ng, t<ng tr逢荏ng r瑛ng, t鰻 thành loài cây, tái sinh r瑛ng, c医u trúc r瑛ng...  

2. S詠 phong phú c栄a tài li羽u đi隠u tra r瑛ng 

Tài li羽u đi隠u tra r瑛ng do Vi羽n ATQH r瑛ng thu th壱p, x穎 lý và phân tích là t逢挨ng đ嘘i 
đ亥y đ栄, đa d衣ng. Ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng toàn qu嘘c đã cung c医p b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng, 
b違n đ欝 th違m th詠c v壱t r瑛ng t瑛 c医p t雨nh đ院n c医p qu嘘c gia trên ph衣m vi toàn qu嘘c. Ngoài ra còn 
cung c医p các lo衣i b違n đ欝 chuyên đ隠 khác nh逢 đã đ隠 c壱p trong ph亥n thành qu違 c栄a m厩i ch逢挨ng 
trình. Bên c衣nh nh英ng ch逢挨ng trình l噂n, Vi羽n ATQH r瑛ng còn th詠c hi羽n nh英ng cu瓜c đi隠u tra 
nh臼 h挨n, cho các công trình, d詠 án c映 th吋 nh逢 xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n trang r瑛ng ho員c th違m 
th詠c v壱t r瑛ng cho v逢運n qu嘘c gia, khu b違o v羽 thiên nhiên, khu phòng h瓜 đ亥u ngu欝n; b違n đ欝 
ph映 v映 cho quy ho衣ch c栄a huy羽n, xã; ho員c cung c医p b違n đ欝 đ吋 th詠c hi羽n d詠 án tr欝ng r瑛ng trên 
ph衣m v鵜 nh臼; ho員c g亥n đây, Vi羽n ATQH r瑛ng đã 泳ng d映ng s詠 ti院n b瓜 v逢嬰t b壱c c栄a công ngh羽 
Vi宇n thám, s穎 d映ng 違nh v羽 tinh có đ瓜 phân gi違i cao nh逢 SPOT5, IKONOS, QUICKBIRD... 
đ吋 xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n trang r瑛ng và s穎 d映ng đ医t t益 l羽 t瑛 1/50.000-1/10.000. Nh逢 v壱y, v隠 
m員t b違n đ欝, Vi羽n ATQH r瑛ng ph映c v映 cho r医t nhi隠u đ嘘i t逢嬰ng, t瑛 trung 逢挨ng đ院n c医p t雨nh, 
huy羽n, xã và đã tho違 mãn đ逢嬰c t逢挨ng đ嘘i đ亥y đ栄 nh英ng thông tin không gian cho ng逢運i s穎 
d映ng 荏 c医p v┄ mô và vi mô.  

Các ch逢挨ng trình đi隠u tra đánh giá r瑛ng toàn qu嘘c còn đ逢a ra s嘘 li羽u c栄a các nhân t嘘 
đi隠u tra cho t瑛ng lo衣i r瑛ng, đã xây d詠ng bi吋u t<ng tr逢荏ng, bi吋u th吋 tích cho nhi隠u loài cây 
riêng l飲, giúp cho ng逢運i s穎 d映ng có th吋 tra c泳u nhanh đ吋 đ衣t đ逢嬰c m映c tiêu c栄a mình. Ngoài 
ra còn có r医t nhi隠u thông tin, báo cáo, s嘘 li羽u khác v隠 s詠 đa d衣ng đ瓜ng th詠c v壱t, c医u trúc r瑛ng 
c栄a các ki吋u r瑛ng khác nhau thu瓜c nhi隠u vùng trong c違 n逢噂c và qua nhi隠u th運i k┻ khác nhau. 

3. S詠 không đ欝ng b瓜 c栄a thông tin đi隠u tra r瑛ng 

Hi羽n nay b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng c医p huy羽n, c医p xã còn thi院u h映t nghiêm tr丑ng. Các 
công trình, d詠 án v隠 lâm nghi羽p th逢運ng đ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 c医p xã, c医p làng b違n nh逢ng các 
ch逢挨ng trình đi隠u tra l衣i ch逢a có s印n b違n đ欝 chính xác và k鵜p th運i có th吋 đáp 泳ng nh英ng yêu 
c亥u này. 

Các b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và s穎 d映ng đ医t 荏 c医p huy羽n, xã... c┡ng đ逢嬰c xây d詠ng t衣i 
các th運i đi吋m khác nhau và đã s穎 d映ng nhi隠u ngu欝n thông tin t逢 li羽u, nhi隠u ngu欝n 違nh, t瑛 違nh 
v羽 tinh Landsat Mss, TM, Spot, Aster, Rada, 違nh máy bay và h羽 th嘘ng phân lo衣i đ医t lâm 
nghi羽p r医t khác nhau qua các th運i k┻, nên đã t衣o ra nhi隠u lo衣i s嘘 li羽u không đ欝ng b瓜, gây khó 
kh<n cho ng逢運i s穎 d映ng, đ員c bi羽t trong vi羽c theo dõi bi院n đ瓜ng v隠 di羽n tích c栄a r瑛ng qua các 
th運i k┻. 

M瓜t s嘘 mô hình t<ng tr逢荏ng cây r瑛ng đã đ逢嬰c xây d詠ng, nh逢ng ch栄 y院u áp d映ng cho 
các loài cây r瑛ng tr欝ng nh逢 Keo, B衣ch đàn, Thông, B欝 đ隠 nh逢ng l衣i thi院u mô hình sinh 
tr逢荏ng cho nhi隠u loài cây  r瑛ng t詠 nhiên khác.  
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Bi吋u th吋 tích đã đ逢嬰c l壱p cho m瓜t s嘘 nhóm loài cây b違n đ鵜a và l壱p 荏 d衣ng chung cho 
vùng ho員c toàn qu嘘c. Ngày nay, các công trình, d詠 án c亥n đ逢a ra ho員c xây d詠ng nh英ng 
ph逢挨ng án đi隠u ch院 r瑛ng b隠n v英ng cho c医p lâm tr逢運ng, cho t瑛ng xã ho員c cho nh英ng khu v詠c 
có di羽n tích nh臼 nên ng逢運i s穎 d映ng c亥n nh英ng thông tin chi ti院t và c映 th吋 h挨n, th壱m chí c亥n 
thông tin cho t瑛ng loài cây b違n đ鵜a riêng l飲 nh逢ng ch逢a đ逢嬰c đáp 泳ng đ亥y đ栄.  

T瑛 tr逢噂c đ院n nay, công tác đi隠u tra r瑛ng m噂i ch雨 t壱p trung vào vi羽c đi隠u tra r瑛ng t壱p 
trung mà ch逢a chú tr丑ng đ院n đi隠u tra cây phân tán ngoài r瑛ng. A嘘i t逢嬰ng này đóng vai trò khá 
quan tr丑ng trong vi羽c cung c医p g厩, c違i thi羽n môi tr逢運ng sinh thái, c違nh quan nh逢ng chúng ta 
l衣i ch逢a có thông tin v隠 đ嘘i t逢嬰ng này, ho員c thông tin r医t manh mún, phi院n di羽n.   

S詠 thi院u h映t thông tin còn th吋 hi羽n 荏 s詠 thi院u nh医t quán trong vi羽c công b嘘 s嘘 li羽u. 
Hi羽n nay, s嘘 li羽u v隠 di羽n tích r瑛ng do nhi隠u c挨 quan đ逢a ra nh逢: (1) B瓜 Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng; (2) B瓜 NN&PTNT; (3) C映c Th嘘ng Kê...đ欝ng th運i công b嘘. Nh逢ng các ngu欝n s嘘 li羽u 
này chênh l羽ch nhau r医t l噂n, đi隠u này gây lên s詠 lúng túng cho ng逢運i s穎 d映ng. 

S詠 thi院u h映t thông tin còn th吋 hi羽n trong s詠 thi院u g逸n k院t gi英a ng逢運i s穎 d映ng thông tin 
và ng逢運i cung c医p thông tin. Ng逢運i s穎 d映ng thông tin r医t đa d衣ng, nh逢ng th逢運ng ch雨 có m瓜t 
s嘘 đ嘘i t逢嬰ng chính là ng逢運i s穎 d映ng 荏 c医p trung 逢挨ng, c医p đ鵜a ph逢挨ng và c医p d詠 án. Ng逢運i 
cung c医p thông tin 荏 đây chính là nh英ng c挨 quan th詠c hi羽n đi隠u tra r瑛ng. Hi羽n nay, thông tin 
đi隠u tra r瑛ng t逢挨ng đ嘘i đa d衣ng, nh逢ng nh英ng thông tin th詠c s詠 c亥n thi院t nhi隠u khi ch逢a đáp 
泳ng đ逢嬰c yêu c亥u cho ng逢運i s穎 d映ng.   

Các c挨 s荏 d英 li羽u ch逢a đ逢嬰c t鰻 ch泳c thành m瓜t h羽 th嘘ng m衣nh và th詠c s詠 có hi羽u qu違 
trong c壱p nh壱t và cung c医p thông tin. Ch逢a t鰻 ch泳c đ逢嬰c m衣ng trao đ鰻i thông tin trong h羽 
th嘘ng c挨 s荏 d英 li羽u.                

 

 

                                                                                                                                                              

Ph亥n 4: D映ng C映, Thi院t B鵜 Dùng Trong Ai隠u Tra R瑛ng 

1. Hi羽n tr衣ng thi院t b鵜, d映ng c映 đi隠u tra r瑛ng 

 Ai隠u tra r瑛ng là công vi羽c n員ng nh丑c và khó kh<n, do v壱y công c映 thi院t b鵜 tiên ti院n s穎 
d映ng trong công tác đi隠u tra r瑛ng có vai trò quan tr丑ng trong vi羽c gi違m nh姻 s泳c lao đ瓜ng, 
nâng cao đ瓜 chính xác. Ngoài ra các đ瓜i đi隠u tra r瑛ng th逢運ng ph違i làm lán 荏 trong r瑛ng xa 
dân c逢 nên ngoài các d映ng c映 chuyên môn, c亥n chu育n b鵜 chu đáo các d映ng c映 t逢 trang c亥n 
thi院t khác c┡ng nh逢 chu育n b鵜 công tác h壱u c亥n chu đáo m噂i  ho衣t đ瓜ng đ瓜c l壱p có hi羽u qu違. 
Sau đây là m瓜t s嘘 lo衣i d映ng c映 th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng trong đi隠u tra  r瑛ng hi羽n nay. 

 -Dつng cつ đo đ⇔ぜng kính thân cây th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng g欝m: (1)Th逢噂c k姻p: Ao đ逢運ng 
kính theo hai chi隠u vuông góc v噂i nhau và l医y tr鵜 s嘘 bình quân .(2) Th逢噂c dây: Dùng th逢噂c 
dây có ghi s印n giá tr鵜 đ逢運ng kính khi đo thân cây theo chu vi cây 荏 v鵜 trí 1,3m. A逢運ng kính 
đ逢嬰c tính qua chu vi và đ逢嬰c ghi s印n lên th逢噂c đ吋 ng逢運i s穎 d映ng đ丑c tr詠c ti院p giá tr鵜 đ逢運ng 
kính cây; (3) M瓜t s嘘 d映ng c映 khác đ逢嬰c ch院 t衣o theo nguyên lý hình h丑c nh逢 th逢噂c Ruler, 
th逢噂c Relascope có th吋 đo đ逢嬰c đ逢運ng kính các ph亥n trên cao c栄a cây 
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 Hình 1: Ao đ逢運ng kính  b茨ng th逢噂c k姻p. 

 -Dつng cつ đo nhanh tごng tiｘt diうn ngang thân ccây/ha : Th逢噂c Bitteclich 

 -Dつng cつ đo chiｚu cao thân cây đとng th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng g欝m các nhóm : Th逢噂c sào 
kh逸c v衣ch đo tr詠c ti院p (áp d映ng cho các cây th医p d逢噂i 10m) và các th逢噂c đo theo nguyên lý 
hình h丑c ho員c l逢嬰ng giác nh逢 th逢噂c Blume- leiss, th逢噂c Sunto, th逢噂c đo cao Christen 

          

 Ｕnh 1: Th⇔ずc đo cao Blume-leiss 

 - Dつng cつ đo t<ng tr⇔ぞng đ⇔ぜng kính (ho員c b隠 r瓜ng vòng n<m) thân cây: Khoan t<ng 
tr逢荏ng, đ映c t<ng tr逢荏ng. 
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 -Dつng cつ đo chiｚu dài trong đo đＴc tuyｘn, lｆp ô mｄu, thiｘt kｘ trげng rなng... ph鰻 bi院n 
nh医t là (1) Th逢噂c dây, các lo衣i dây đo có đ瓜 dài và đ瓜 b隠n c亥n thi院t. (2) Ngoài ra m瓜t s嘘 n挨i 
có đi隠u ki羽n có th吋 dùng các máy đo quang h丑c nh逢 đ鵜a bàn ba chân; máy bàn đ衣c, máy kinh 
v┄... (3) Nh英ng n挨i có đi隠u ki羽n có th吋 đo đ衣c các đi吋m b茨ng máy đ鵜nh v鵜 v羽 tinh GPS có đ瓜 
chính xác cao, sau đó k院t n嘘i v噂i máy tính có th吋 d宇 dàng khoanh lô (polygon), tính chi隠u dài 
tuy院n, tính di羽n tích lô  trên máy. 

 -Các dつng cつ ghi chép-l⇔u trの nh逢: B違ng bi吋u đi隠u tra in s印n; s鰻 tay đi隠u tra; c員p tài 
li羽u; bút chì; bút m詠c; bút xóa; t育y; th逢噂c k飲; gi医y bóng can; gi医y k飲 ly; gi医y quì th穎 đ瓜 pH 
đ医t; máy 違nh s嘘; máy tính xách tay; 鰻 đ┄a USB... 

 -Các dつng cつ đánh dＸu: C丑c tiêu; c丑c m嘘c; s挨n đánh d医u... 

 -Các dつng cつ đおnh vお-đおnh h⇔ずng g欝m B違n đ欝 đ鵜a hình; đ鵜a bàn; 嘘ng nhòm; máy đ鵜nh v鵜 
v羽 tinh GPS... 

  

                             
 Ｕnh 2: Mじt sぐ loＴi máy đおnh vお vう tinh GPS 

 -Dつng cつ phつc vつ đi rなng th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng nh逢 : dao phát; li隠u b衣t; võng; thu嘘c 
ch嘘ng mu厩i v逸t; thu嘘c phòng b羽nh; l逢挨ng th詠c th詠c ph育m đ栄 dùng trong th運i gian d詠 ki院n; 
d映ng c映 n医u b院p... 
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 Ｕnh 3:  Lán trＴi cho nhóm  điｚu tra rなng. 

 -Các dつng cつ bＶo hじ g欝m qu亥n áo giày t医t đi r瑛ng; áo m逢a; ch<n màn; võng... 

 -Các máy móc phつc vつ công tác nじi nghiうp nh逢: Máy tính s嘘 h丑c; Máy tính đi羽n t穎; máy 
quét 違nh; máy in màu (đ吋 in b違n đ欝, báo cáo); máy photocoppy... 

 -Các máy móc chuyên dつng khác nh逢; Máy đoán đ丑c 違nh máy bay; máy v胤 b違n đ欝 đ鵜a 
hình; bàn s嘘 hoá b違n đ欝; máy tính chuyên d映ng; m衣ng máy tính ... 

 -Các phＺn mｚm chuyên dつng đ吋 v胤 b違n đ欝, x穎 lý 違nh s嘘 và  GIS nh逢: Map/info; 
Micro/Station; ILWIS; Arc/View; Arc/GIS; ERDAS/IMAGINE... 

 Các Ｖnh máy bay, Ｖnh vう tinh có ch医t l逢嬰ng cao c栄a khu v詠c đi隠u tra 
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 Ｕnh 4 : Ｖnh vう tinh Arster  đじ phân giＶi 15m khu vばc tえnh Khánh Hoà 

2. Nhu c亥u thi院t b鵜 d映ng c映 tiên ti院n 

 Hi羽n nay, các công c映 ph映c v映 đi隠u tra r瑛ng 荏 trong n逢噂c còn r医t đ挨n gi違n và thi院u th嘘n. 
Trong th運i gian t噂i ngành đi隠u tra r瑛ng c亥n trang b鵜 các d映ng c映 tiên ti院n nh逢 các máy tính và 
m衣ng máy tính m衣nh có kh違 n<ng x穎 lý kh嘘i l逢嬰ng 違nh v羽 tinh, b違n đ欝 và các s嘘 li羽u đi隠u tra 
r瑛ng nhanh chóng; Các máy đ鵜nh v鵜 GPS có đ瓜 chính xác cao; các b違n đ欝 đ鵜a hình s嘘; các lo衣i 
違nh v羽 tinh có đ瓜 phân gi違i cao; Các ph亥n m隠m l逢u tr英 và x穎 lý d英 li羽u đi隠u tra r瑛ng...  
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Ph亥n 5. Ao A院m Cây Riêng L飲 

1. Ao cây ng違 ho員c b瓜 ph壱n cây ng違 

1.1. M映c đích  

Vi羽c đo cây ng違 ho員c b瓜 ph壱n cây ng違 là đ吋 n逸m đ逢嬰c kích th逢噂c nh逢 đ逢運ng kính, 
chi隠u cao, chi隠u dài, th吋 tích (D, L, V...) và các s違n ph育m c栄a cây ng違, làm c挨 s荏 đ吋 phân chia 
s違n ph育m g厩 tròn, tính giá tr鵜 c栄a s違n ph育m và s穎 d映ng chúng trong nghiên c泳u nh逢 gi違i tích 
thân cây, tính đ瓜 thon, ch雨 s嘘 hình d衣ng, l壱p bi吋u th吋 tích, bi吋u quá trình sinh tr逢荏ng... 

1.2. N瓜i dung và ph逢挨ng pháp 

a) Ao đ逢運ng kính, chi隠u dài 

Cây ng違 ho員c b瓜 ph壱n cây ng違 đ逢嬰c xem nh逢 có d衣ng hình h丑c tròn xoay, do v壱y đ吋 
xác đ鵜nh th吋 tích c栄a nó c亥n đo đ逢運ng kính và chi隠u dài. A吋 đo chi隠u dài dùng th逢噂c mét 
ho員c th逢噂c dây có kh逸c v衣ch t噂i mm ho員c cm. 

A吋 đo đ逢運ng kính th逢運ng dùng th逢噂c k姻p, ho員c dùng th逢噂c dây đo đ逢運ng kính tr詠c 
ti院p ho員c đo chu vi đ吋 tính ra đ逢運ng kính. 

b) Ao tính th吋 tích 

Khi đo và tính th吋 tích khúc g厩 tròn, công th泳c tính th吋 tích theo ti院t di羽n bình quân 
th逢運ng đ逢嬰c áp d映ng:   

 

 

Hình 2: S挨 đ欝 cách đo tính th吋 tích khúc g厩 tròn 

Công th泳c đ挨n ti院t di羽n bình quân (công th泳c Smalian): V =[
2

GbGu + ].L    (1) 

Công th泳c đ挨n ti院t di羽n gi英a (công th泳c Huber):  V= Gm.L    (2) 

Công th泳c đ挨n Newton: V= [
6

4 GbGmGu ++ ].L     (3) 

Trong đó:  
 V là th吋 tích khúc g厩 
 Gu là ti院t di羽n đ亥u l噂n khúc g厩 

Gb Gm Gu 

L 

L/2 
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 Gm là ti院t di羽n gi英a khúc g厩 
 Gb là ti院t di羽n đ亥u nh臼 khúc g厩 
 L là chi隠u dài khúc g厩 
 

Công th泳c (3) dùng khi khúc g厩 có chi隠u dài l噂n, hình d衣ng ph泳c t衣p. 

A吋 t<ng đ瓜 chính xác, có th吋 chia khúc g厩 thành nhi隠u đo衣n ng逸n và tính th吋 tích t瑛ng 
đo衣n, sau đó c瓜ng l衣i s胤 đ逢嬰c th吋 tích chính xác h挨n. 

N院u đo và tính th吋 tích c違 cây ng違 thì ph亥n ng丑n cây đ逢嬰c coi nh逢 hình nón và th吋 tích 

đo衣n này đ逢嬰c tính theo công th泳c th吋 tích hình nón: Vng丑n = Ld ng
..

4
.

3

1 2Π
  (4) 

Trong đó:  dng là đ逢運ng kính đ亥u ng丑n cây; 

lng là chi隠u dài đo衣n ng丑n v噂i quy đ鵜nh: 1m ≤ lng ≤ 3m. 

2. Ao đ院m cây đ泳ng 

M映c đích đo đ院m cây đ泳ng là nh茨m n逸m đ逢嬰c kích th逢噂c c栄a cây làm c挨 s荏 tính toán 
th吋 tích, tr英 l逢嬰ng, phân chia s違n ph育m g厩 tròn và tính toán giá tr鵜 c栄a cây r瑛ng và lâm ph亥n. 

Nじi dung và ph⇔¬ng pháp đo đｘm mじt sぐ chえ tiêu c¬ bＶn 

a) Ao A逢運ng kính 

A逢運ng kính là ch雨 tiêu đi隠u tra quan tr丑ng, nó ph違n ánh kích th逢噂c cây, là m瓜t nhân t嘘 
đ吋 tính th吋 tích cây, đ吋 phân chia s違n ph育m g厩. 

D映ng c映 đo đ逢運ng kính là th逢噂c k姻p kính, th逢噂c dây đo đ逢運ng kính. Dùng th逢噂c k姻p 
kính đo theo 2 chi隠u AT-NB và tính tr鵜 s嘘 bình quân. 

Dùng th逢噂c dây đo theo chu vi thân cây. Trên th逢噂c chuyên d映ng đã tính toán s印n t瑛 
chu vi ra đ逢運ng kính. N院u dùng th逢噂c dây kh逸c v衣ch cm thông th逢運ng thì tính đ逢運ng kính 
b茨ng cách l医y chu vi chia cho 3,1416. 

V鵜 trí th逢運ng c亥n đo đ逢運ng kính bao g欝m đ逢運ng kính g嘘c (D0), A逢運ng kính ngang 
ng詠c (D1,3), A逢運ng kính 荏 v鵜 trí m瓜t ph亥n m逢運i chi隠u cao cây (D01)... 
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Hình 3:  Các v鵜 trí đo đ逢運ng kính (D1.3) thân cây (Zingg 1988; ) 
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b) Ao chi隠u cao. 

Chi隠u cao là ch雨 tiêu đi隠u tra quan tr丑ng, nó ph違n ánh kích th逢噂c cây, là m瓜t nhân t嘘 
đ吋 tính th吋 tích cây, đ吋 phân chia s違n ph育m g厩... 

Hình 4 :  Chi隠u cao vút ng丑n cây đ泳ng (h) 

V噂i các cây th医p h挨n 5m, d映ng c映 đo chi隠u cao là th逢噂c làm b茨ng sào tre ho員c n泳a có  kh逸c 
v衣ch đ院n dm 

.  

Hình 5: Ao chi隠u cao cây b茨ng th逢噂c sào có kh逸c v衣ch 

h h h
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V噂i các cây cao trên 5m, đo cao đ逢嬰c th詠c hi羽n theo nguyên lý hình h丑c ho員c l逢嬰ng 
giác. M瓜t s嘘 lo衣i th逢噂c th逢運ng dùng hi羽n nay là Blume- leiss; Suunto. 

Hình 6: Ao cao b茨ng th逢噂c Blum-leiss 

       

Ｕnh 5: Ao chiｚu cao cây bｊng th⇔ずc Blume-leiss 
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Các c詠 ly c亥n đo th逢運ng bao g欝m chi隠u cao vút ng丑n (Hvn), Chi隠u cao d逢噂i cành 
(Hdc); Chi隠u cao t亥ng tr瓜i (Ho)...  

c) Ao đ逢運ng kính tán. 

Tán cây là m瓜t trong nh英ng ch雨 tiêu c栄a c医u trúc lâm ph亥n. Thông qua tán cây có th吋 
đánh giá tình hình sinh tr逢荏ng và đ隠 xu医t các bi羽n pháp tác đ瓜ng vào r瑛ng. 

A逢運ng kính tán cây đ逢嬰c đo thông qua hình chi院u c栄a nó trên m員t đ医t. S穎 d映ng th逢噂c 
dây đ吋 đo đ逢運ng kính hình chi院u theo hai h逢噂ng Aông-Tây và Nam-B逸c, sau đó l医y giá tr鵜 
bình quân. Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t, có th吋 đo v胤 tr逸c đ欝 ngang c栄a tán cây theo 
đúng hình d衣ng và phân b嘘 c栄a chúng trong lâm ph亥n.  

d) Ao tính ch雨 s嘘 hình d衣ng thân cây 

Ch雨 s嘘 hình d衣ng thân cây hay hình s嘘 (F) là t益 l羽 gi英a th吋 tích thân cây (V) ho員c m瓜t 
b瓜 ph壱n c栄a nó v噂i th吋 tích m瓜t hình viên tr映 có chi隠u cao (H) b茨ng chi隠u cao thân cây, còn 
ti院t di羽n đáy b茨ng ti院t di羽n ngang (G) l医y 荏 đ瓜 cao nào đó trên ph亥n g嘘c cây. Hình s嘘 ph違n 
ánh m瓜t ph亥n hình d衣ng hay đ瓜 thon thân cây. Hình s嘘 ph映 thu瓜c ch栄 y院u vào loài cây và c医p 
tu鰻i. Khi bi院t đ逢嬰c ch雨 s嘘 hình d衣ng thân cây có th吋 tính th吋 tích thân cây riêng l飲 b茨ng công 
th泳c: 

      V=G.H.F     (5) 

Trong đó: 
V: Th吋 tích cây 

 G: Di羽n tích ti院t di羽n ngang thân cây 荏 v鵜 trí so sánh v噂i hình viên tr映 
 H: Chi隠u cao thân cây t瑛 g嘘c đ院n ng丑n.       
            F: Ch雨 s嘘 hình d衣ng thân cây (hình s嘘) 

Sau đây là 2 lo衣i hình s嘘 th逢運ng đ逢嬰c dùng trong đi隠u tra  r瑛ng: 

Hình sぐ thuぜng  (F1,3): Khi ti院t di羽n hình viên tr映 so sánh l医y 荏 v鵜 trí 1,3 m (g1,3), ta 
có hình s嘘 th逢運ng: 

                                                       F 1,3 =
hg

Vc

.3,1
     (6) 

Trong đó: Vc: Th吋 tích cây 

      g1,3: Di羽n tích ti院t di羽n ngang thân cây v鵜 trí 1,3m. 

                 h: Chi隠u cao vút ng丑n. 

Hình sぐ tば nhiên Hohenadl (F01): Khi ti院t di羽n hình viên tr映 so sánh l医y 荏 v鵜 trí 1/10 
chi隠u cao thân cây (g01) ta có hình s嘘 t詠 nhiên: 

       F 01 = 
hg

Vc

.01
     (7) 

Trong đó: Vc: Th吋 tích cây 

      g01: Di羽n tích ti院t di羽n ngang thân cây v鵜 trí 1/10 chi隠u cao cây tính t瑛 g嘘c. 

                 h: Chi隠u cao vút ng丑n. 

Tùy theo loài cây và vùng sinh thái c映 th吋, F đ逢嬰c tính toán  theo tr鵜 s嘘 bình quân, 
đ逢嬰c x院p theo 5 nhóm hình d衣ng và đ逢嬰c l壱p thành b違ng bi吋u đ吋 s穎 d映ng: 
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Bi吋u 3.  Các t鰻 hình d衣ng theo giá tr鵜 hình s嘘 F01 Bình quân 

T鰻 hình d衣ng Gi噂i h衣n Fo1 Tr鵜 s嘘 gi英a t鰻 
1 
2 
3 
4 
5 

0,4400-0,4699 
0,4700-0,4999 
0,5000-0,5299 
0,5300-0,5599 
0,5600-0,5900 

0,4500 
0,4850 
0,5150 
0,5450 
0,5750 

 

e) Ao và tính th吋 tích (V) cây đ泳ng b茨ng công th泳c hình h丑c 

Th吋 tích cây bao g欝m th吋 tích cây có v臼, th吋 tích cây không v臼, th吋 tích các lo衣i s違n 
ph育m... 

Th吋 tích cây đ逢嬰c tính theo công th泳c:  

                                                           V=G.H.F      (8) 

Trong đó: 

G là ti院t di羽n ngang thân cây, đ逢嬰c tính nh逢 sau: 

G= 2

4
D

∏     (9) 

 H là chi隠u cao thân cây 
F là ch雨 s嘘 hình d衣ng thân cây. 

Ch雨 s嘘 F1,3 ho員c F 01 th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng. Khi dùng ch雨 s嘘 hình d衣ng lo衣i nào thì 
ph違i s穎 d映ng ch雨 s嘘 D (ho員c G) t逢挨ng 泳ng (D 1,3 và G1,3; D01 và G01). 

Có th吋 tra b違ng ch雨 s嘘 hình d衣ng m瓜t s嘘 loài cây, nhóm loài cây trong "S鰻 tay  Ai隠u tra 
Qui Ho衣ch r瑛ng", Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, Hà N瓜i 1995, Trg 118-123. Aây là tr鵜 s嘘 bình 
quân Fo1 c栄a các nhóm loài cây. Khi s穎 d映ng b違ng F01đ吋 tính th吋 tích cho t瑛ng cây riêng l飲 s胤 
m逸c sai s嘘 l噂n nh逢ng n院u tính cho hàng lo衣t cây đ泳ng thì sai s嘘 chung s胤 đ逢嬰c gi違m xu嘘ng. 

Ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh th吋 tích thân cây đ泳ng h嬰p lý nh医t hi羽n nay là dùng bi吋u th吋 
tích hai nhân t嘘 (V xác đ鵜nh qua D và H) ho員c hàm th吋 tích 2 nhân t嘘 (V=ょ(d,h)) s胤 đ逢嬰c 
trình bày d逢噂i đây. 

g) Tính th吋 tích cây đ泳ng b茨ng bi吋u th吋 tích l壱p s印n    

D詠a vào m嘘i quan h羽 ch員t ch胤 gi英a th吋 tích v噂i các nhân t嘘 t衣o thành th吋 tích nh逢 
đ逢運ng kính D, chi隠u cao H, hình s嘘 F, ng逢運i ta đã l壱p ra các bi吋u th吋 tích khác nhau. Trong 
đó bi吋u th吋 tích hai ho員c ba nhân t嘘 có th吋 dùng đ吋 xác đ鵜nh th吋 tích m瓜t thân cây đ泳ng. C┡ng 
t瑛 m嘘i quan h羽 trên, các hàm th吋 tích c┡ng đ逢嬰c xây d詠ng cho các loài cây khác nhau và đ逢a 
vào b違ng bi吋u đ吋 ti羽n tra c泳u khi bi院t các nhân t嘘 t衣o thành th吋 tích nh逢 D, H. 

5 Bi吋u th吋 tích theo đ逢運ng kính D 

Biあu thあ tích theo đ⇔ぜng kính là bi吋u ghi th吋 tích bình quân c栄a cây g厩 theo c叡 đ逢運ng 
kính c栄a 1 loài cây hay nhóm loài cây.  

Aây là bi吋u đ挨n gi違n, vi羽c tính th吋 tích ch雨 d詠a vào đ逢運ng kính nên đ瓜 chính xác th医p. 
Hi羽n nay bi吋u này h亥u nh逢 không còn đ逢嬰c s穎 d映ng. 
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5 Bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 theo đ逢運ng kính và chi隠u cao D, H 

Biあu thあ tích 2 nhân tぐ là bi吋u ghi th吋 tích bình quân c栄a thân cây g厩 泳ng v噂i t瑛ng c叡 
đ逢運ng kính D và chi隠u cao H. Th吋 tích c栄a m瓜t cây đ逢嬰c tính d詠a vào mô hình t逢挨ng quan 
V/D; H. Do có 2 nhân t嘘 tham gia nên mô hình có đ瓜 chính xác cao h挨n. 

D逢噂i đây ví d映 m瓜t s嘘 hàm l壱p bi吋u th吋 tích c栄a m瓜t s嘘 loài cây t衣i m瓜t s嘘 vùng: 

Hàm l壱p Bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 cho r瑛ng Kh瓜p Tây Nguyên: 

     LnV = 0,00007 + 1,975 LnD + 0,8301LnH  (10) 

Hàm l壱p Bi吋u th吋 tích cho cây A逢噂c vùng Tây Nam B瓜: 

     LnVcóv臼 = -7,61976 + 2,19066LnD1,3  (11) 

                LnVkhôngv臼 = -7,69534 + 2,16434LnD1,3  (12) 

Tuy nhiên, dùng bi吋u th吋 tích ho員c hàm th吋 tích có th吋 b鵜 m逸c sai s嘘 t逢挨ng đ嘘i l噂n khi 
xác đ鵜nh th吋 tích m瓜t thân cây đ泳ng cá bi羽t nào đó vì hình d衣ng c栄a nó sai khác đáng k吋 v噂i 
hình d衣ng trung bình t逢挨ng 泳ng trong bi吋u ho員c hàm th吋 tích đó. Do v壱y khi dùng bi吋u th吋 
tích đ吋 tính th吋 tích cho m瓜t cây riêng l飲 c映 th吋 c亥n tính toán nh逢 sau:  

   V=
HD

hd
2

2

vb                     (13) 

V噂i :    V là th吋 tích th詠c c栄a cây. 

            d là đ逢運ng kính 1,3m đo 荏 cây đ泳ng chính xác đ院n mm 

 h là chi隠u cao thân cây 

 D là c叡 đ逢運ng kính ch泳a đ詠ng d đã ghi trong bi吋u th吋 tích 

 H là c叡 chi隠u cao ch泳a  chi隠u cao c栄a cây đã ghi trong bi吋u th吋 tích 

 vb là th吋 tích tra 荏 bi吋u t逢挨ng 泳ng v噂i c叡 D và H nói trên 

Hi羽n nay đã có các bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 c栄a m瓜t s嘘 loài cây r瑛ng tr欝ng và r瑛ng t詠 
nhiên đ逢嬰c đ逢a vào "S鰻 tay  Ai隠u tra Qui Ho衣ch r瑛ng", Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, Hà n瓜i, 
1995, trang 123-236. Sau đây li羽t kê m瓜t s嘘 bi吋u th吋 tích đã đ逢嬰c l壱p, ki吋m nghi羽m và s穎 
d映ng:  

̇ M瓜t s嘘 bi吋u th吋 tích r 瑛ng t 詠 nhiên có s印n trong S鰻 tay đi隠u tra r瑛ng: 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c t鰻 hình d衣ng 1 (F01 t瑛 0,4400-0,4699) 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c t鰻 hình d衣ng 2 (F01 t瑛 0,4700-0,4999) 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c t鰻 hình d衣ng 3 (F01 t瑛 0,5000-0,5299) 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c t鰻 hình d衣ng 4 (F01 t瑛 0,5300-0,5599) 
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-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c t鰻 hình d衣ng 5 (F01 t瑛 0,5600-0,5900) 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H cây đ泳ng toàn qu嘘c chung cho nhóm loài. 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H  r瑛ng kh瓜p Tây Nguyên  

Bi吋u 4: Ví d映 bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 r瑛ng t詠 nhiên chung cho nhóm loài (trích): 

    H(m) 

D(cm) 

36 38 40 42 44 46 48 50 

....         

28 0,997        

32 1,303 1,358       

36 1,649 1,719 1,789      

40 2,035 2,121 2,207 2,294     

... ... ... ... ... ... ...   

Ngu欝n: S鰻 tay đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng, Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, 1995 

Ví d映 khi tra th吋 tích cây có đ瑛ng kính 43cm (thu瓜c c叡 kính 44cm) và chi隠u cao 40m 
thì th吋 tích c栄a cây là 2,671m3. A吋 chính xác h挨n có th吋 bình sai th吋 tích cây trong m瓜t c叡 
kính theo công th泳c (13) ph亥n trên.  

̇ M瓜t s嘘 bi吋u th吋 tích r瑛ng tr欝ng có s印n trong S鰻 tay đi隠u tra r瑛ng:  

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H r瑛ng B欝 đ隠 (Styrax tonkinensis) tr欝ng vùng Trung Tâm 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H r瑛ng M叡 (Mangletia glauca) tr欝ng vùng Trung Tâm 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H thân cây có v臼 Thông nh詠a (Pinus merkusii) vùng  

Aông B逸c 

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H Thông đuôi ng詠a (Pinus masoniana) vùng Aông B逸c  

-Bi吋u th吋 tích theo D1,3, H Thông ba lá (Pinus kessiya) 

-Bi吋u th吋 tích cây A逢噂c vùng Tây Nam B瓜 

-Bi吋u th吋 tích r瑛ng tr欝ng B衣ch đàn đ臼 vùng Trung tâm. 

-Bi吋u th吋 tích r瑛ng tr欝ng B衣ch đàn tr逸ng vùng Trung tâm 

-Bi吋u th吋 tích r瑛ng tr欝ng Keo lá to (Acacia mangium) vùng Trung tâm 

-Bi吋u th吋 tích Thông Ca-ri-bê (Pinus caribeae varhondurensis) 
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Bi吋u 5: Ví d映 bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 r瑛ng tr欝ng B欝 đ隠 vùng Trung Tâm (trích) 

               D  
(cm) 

H(m) 

2 4 6 ... 

2,0 0,00038 0,00138   

2,5 0,00048 0,00180   

3,0 0,00058 0,00210 0,0046  

3,5 0,00069 0,0025 0,0054  

4,0 0,00079 0,0029 0,0062  

4,5  0,0033 0,0070  

...... ... ... .... ... 

Ngu欝n: S鰻 tay đi隠u tra quy ho衣ch r瑛ng, Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, 1995 

Theo bi吋u trên, khi tra th吋 tích cây B欝 đ隠 có đ逢運ng kính 6cm, chi隠u cao 5m  thì th吋 
tích là 0,0079m3 

 Ngoài ra còn nhi隠u bi吋u th吋 tích và hàm th吋 tích c栄a các loài cây khác đã đ逢嬰c l壱p và 
công b嘘 trong các 医n ph育m khác và các báo cáo nghiên c泳u, các lu壱n v<n c栄a các nghiên c泳u 
sinh mà ch逢a đ隠 c壱p 荏 đây.  

h) Ao và tính th吋 tích v臼 cây 

Th吋 tích thân cây đ泳ng th逢運ng tính c違 v臼, trong khi th吋 tích g厩 s違n ph育m l衣i không 
tính ph亥n v臼 c栄a cây. A嘘i v噂i m瓜t s嘘 loài cây, s違n ph育m v臼 l衣i r医t quan tr丑ng nh逢 Qu院, B運i 
l運i...Ao và tính v臼 cây nh茨m xác đ鵜nh th吋 tích ph亥n v臼, chuy吋n đ鰻i kích th逢噂c cây có v臼 sang 
kích th逢噂c cây không v臼. 

A吋 đo tính v臼 cây, tr逢噂c h院t c亥n đo chi隠u dày c栄a v臼. Chi隠u dày v臼 s胤 gi違m d亥n t瑛 g嘘c 
đ院n ng丑n. Th逢運ng ng逢運i ta đo chi隠u dày v臼 cây đ泳ng 荏 v鵜 trí ngang ng詠c. D映ng c映 đo v臼 có 
th吋 là khoan đo v臼 ho員c dùng th逢噂c đ吋 đo sau khi đã ch員t ra m瓜t m違nh v臼 cây. 

Gi英a b隠 dày v臼 v噂i đ逢運ng kính D1,3 ho員c gi英a đ逢運ng kính có v臼 và đ逢運ng kính 
không v臼 có m嘘i quan h羽 m壱t thi院t theo d衣ng ph逢挨ng trình tuy院n tính. T瑛 ph逢挨ng trình tuy院n 
tính l壱p s印n, có th吋 qui đ鰻i t瑛 đ逢運ng kính có v臼 sang đ逢運ng kính không v臼 cho các cây đ泳ng. 

T瑛 đ逢運ng kính cây có v臼 và đ逢運ng kính không v臼, có th吋 tính th吋 tích (ho員c tra b違ng 
l壱p s印n trong S鰻 tay Ai隠u Tra Qui ho衣ch r瑛ng) đ吋 bi院t th吋 tích cây có v臼 và không v臼, t瑛 đó 
tính ra t益 su医t v臼 làm c挨 s荏 qui đ鰻i t瑛 th吋 tích cây có v臼 sang th吋 tích không v臼. 

i) Ao tính t<ng tr逢荏ng c栄a cây 
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T<ng tr⇔ぞng là s嘘 l逢嬰ng bi院n đ鰻i đ逢嬰c c栄a m瓜t nhân t嘘 đi隠u tra nào đó c栄a cây r瑛ng 
trong m瓜t đ挨n v鵜 th運i gian. 

Mつc đích cてa đo và tính t<ng tr⇔ぞng c栄a cây là nh茨m xác đ鵜nh t嘘c đ瓜 sinh tr逢荏ng, t瑛 
đó có th吋 d詠 đoán s違n l逢嬰ng và n<ng su医t c栄a r瑛ng ph映c v映 cho các m映c đích khác nhau trong 
kinh doanh r瑛ng. 

Ph⇔¬ng pháp xác đおnh t<ng tr⇔ぞng c栄a cây tr逢噂c h院t ph違i d詠a vào tu鰻i cây. A吋 xác 
đ鵜nh tu鰻i cây r瑛ng tr欝ng ph違i c<n c泳 vào h欝 s挨 c栄a lâm ph亥n r瑛ng tr欝ng đó. A吋 xác đ鵜nh tu鰻i 
c栄a các cây r瑛ng t詠 nhiên, th逢運ng s穎 d映ng ph逢挨ng pháp gi違i tích thân cây ho員c s穎 d映ng 
khoan t<ng tr逢荏ng khoan vào ph亥n g嘘c thân cây đ吋 đ院m s嘘 vòng n<m. Ngoài ra có th吋 d詠a 
vào k院t qu違 đo D1,3 荏 3 đ鵜nh k┻ liên t映c đ吋 suy lu壱n và 逢噂c l逢嬰ng tu鰻i d詠a vào s詠 thay đ鰻i t嘘c 
đ瓜  t<ng tr逢荏ng đ逢運ng kính. M瓜t s嘘 loài cây có th吋 逢噂c l逢嬰ng tu鰻i cây d詠a vào s嘘 vòng cành 
(thông th逢運ng m厩i n<m có m瓜t vòng cành). Tuy nhiên ph逢挨ng pháp này cho đ瓜 chính xác 
th医p.  

Ngoài tu鰻i cây, đ吋 tính t<ng tr逢荏ng cho nhân t嘘 nào ph違i đo đ院m nhân t嘘 đó 荏 các tu鰻i 
ho員c giai đo衣n tu鰻i khác nhau. A吋 làm vi羽c đó, có th吋 theo dõi và đo l員p nhi隠u n<m trên m瓜t 
cây, ho員c đo các cây 荏 các tu鰻i khác nhau ho員c gi違i tích thân cây đ吋 đ院m vòng n<m và đo các 
nhân t嘘 đ逢運ng kính, chi隠u cao qua các n<m sinh tr逢荏ng c栄a cây. 

Ph⇔¬ng pháp xác đおnh t<ng tr⇔ぞng trên cây ngＶ: Ti院n hành gi違i tích cây đ吋 đo đ院m 
tu鰻i, D, H 荏 các v鵜 trí khác nhau trên thân cây theo các phân đo衣n đ吋 tính toán t<ng tr逢荏ng 

Ph⇔¬ng pháp xác đおnh t<ng tr⇔ぞng trên cây đとng: Dùng ph逢挨ng pháp khoan t<ng 
tr逢荏ng ho員c đ胤o vát vào thân cây đ吋 xác đ鵜nh s嘘 vòng n<m và t<ng tr逢荏ng đ逢運ng kính. Ngoài 
ra có th吋 đo l員p nhi隠u n<m trên m瓜t cây đ吋 tính toán t<ng tr逢荏ng. 

Có m瓜t s嘘 lo衣i t<ng tr逢荏ng th逢運ng ph違i xác đ鵜nh, bao g欝m: 

T<ng tr⇔ぞng th⇔ぜng xuyên hàng n<m: là l逢嬰ng bi院n đ鰻i c栄a nhân t嘘 đi隠u tra trong m瓜t 
n<m. Công th泳c đ吋 tính t<ng tr逢荏ng th逢運ng xuyên hàng n<m: 

           Zt = T(a) -T(a-1)    (14) 

V噂i T(a) là nhân t嘘 đi隠u tra t衣i (a) n<m. T(a-1)  là nhân t嘘 đi隠u tra t衣i ( a-1) n<m. 

T<ng tr⇔ぞng th⇔ぜng xuyên đおnh k┻ là l逢嬰ng bi院n đ鰻i c栄a nhân t嘘 đi隠u tra trong m瓜t 
đ鵜nh k┻ n n<m. Công th泳c đ吋 tính l逢嬰ng t<ng tr逢荏ng th逢運ng xuyên đ鵜nh k┻ là: 

                                                       Znt = T(a) -T(a-n)   (15) 

Trong đó, T(a) là nhân t嘘 đi隠u tra t衣i (a) n<m; T(a-n)  là nhân t嘘 đi隠u tra t衣i ( a-n) n<m. 

T<ng tr⇔ぞng bình quân đおnh k┻ là s嘘 l逢嬰ng bi院n đ鰻i c栄a nhân t嘘 đi隠u tra tính bình 
quân cho 01 n<m trong m瓜t đ鵜nh k┻ (n) n<m. Công th泳c tính l逢嬰ng t<ng tr逢荏ng bình quân 

đ鵜nh k┻:                 〉nt = 
n

Znt

n

naTaT
=

−− )()(
    (16) 

T<ng tr⇔ぞng bình quân chung  là s嘘 l逢嬰ng bi院n đ鰻i đ逢嬰c c栄a nhân t嘘 đi隠u tra tính bình 
quân 01 n<m trong su嘘t th運i k┻ sinh tr逢荏ng c栄a cây r瑛ng (a) n<m. Công th泳c tính l逢嬰ng t<ng 
tr逢荏ng bình quân chung:  
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     〉t =  
a

aT )(
     (17) 

 D逢噂i đây là ví d映 k院t qu違 tính t<ng tr逢荏ng bình quân c栄a m瓜t s嘘 loài cây r瑛ng t詠 nhiên 
vùng Tây Nguyên và B逸c Trung B瓜. Khi tính t<ng tr逢荏ng cho m瓜t loài cây 荏 giai đo衣n tu鰻i c映 
th吋 s胤 có k院t qu違 khác bi羽t v噂i s嘘 li羽u trong bi吋u. 

Bi吋u 6. T<ng tr逢荏ng bình quân m瓜t s嘘 loài cây r瑛ng t詠 nhiên vùng Tây Nguyên 

L逢嬰ng t<ng tr逢荏ng bình quân chung (〉)  
TT 

 
Loài cây 

 
Tu鰻i tính (a) 〉D1,3 

(cm/n<m) 
〉H  

(m/n<m) 
〉V 

(m3/n<m) 
1 Thông nàng 140 0,43 0,34 0,0145 
2 V嘘i thu嘘c 121 0,42 0,39 0,0129 
3 Gi鰻i 146 0,52 0,35 0,0182 
4 Hoàng đàn gi違 90 0,55 0,42 0,0151 
5 Xoay 145 0,42 0,27 0,0142 
6 Trâm 141 0,42 0,30 0,0115 
7 Hoa Kh院 118 0,43 0,36 0,0112 
8 S欝i vàng 70 0,82 0,59 0,0237 
9 Re 150 0,51 0,33 0,0176 
10 Gi飲 86 0,67 0,43 0,0196 
11 Cóc đá 150 0,33 0,21 0,0075 
12 Chò đen 120 0,52 0,33 0,0146 
13 Ki隠n ki隠n 100 0,43 0,38 0,0098 
14 Phay vi 80 0,72 0,47 0,0178 
15 C欝ng 110 0,35 0,28 0,0055 
16 S<ng mây 50 0,58 0,41 0,0142 
17 G瓜i tía 50 0,62 0,52 0,0143 
18 Lát xoan 60 0,69 0,54 0,0204 
19 Th衣ch đ違m 90 0,51 0,39 0,0117 
20  g瓜p các loài(* ) 100 0,44 0,33 0,0108 

Nguげn: Viうn ATQH rなng, 1998 

(*) Các loài g瓜p g欝m Nh詠a, Lòng mang, S院n đ医t, 姶挨i, H丑 chè, Kháo, G映 lau, Nh丑c. 

Bi吋u 7. T<ng tr逢荏ng bình quân m瓜t s嘘 loài cây r瑛ng t詠 nhiên vùng B逸c Trung B瓜 
L逢嬰ng t<ng tr逢荏ng bình quân chung (〉)  

TT 
 

Loài cây 
Tu鰻i tính 

(a) 〉D1,3 
(cm/n<m) 

〉H 
(m/n<m) 

〉V 
(m3/n<m) 

1 Co lô na 40 1,53 1,07 0,0550 
2 Cà 鰻i 遺n đ瓜 80 0,73 0,63 0,0190 
3 Ch姻o 45 0,80 0,77 0,0202 
4 Chò Ch雨 120 0,47 0,34 0,0177 
5 C泳t ng詠a 60 0,90 0,84 0,0367 
6 G瓜i 64 0,50 0,47 0,0096 
7 Gi鰻i 96 0,71 0,52 0,0216 
8 Gi飲 97 0,54 0,44 0,0147 
9 Ki隠n ki隠n 103 0,47 0,35 0,0113 
10 Lim xanh 180 0,43 0,32 0,0116 
11 M叡 50 1,08 0,75 0,0290 
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L逢嬰ng t<ng tr逢荏ng bình quân chung (〉)  
TT 

 
Loài cây 

Tu鰻i tính 
(a) 〉D1,3 

(cm/n<m) 
〉H 

(m/n<m) 
〉V 

(m3/n<m) 
12 Ngát 50 0,74 0,58 0,0140 
13 Ràng ràng mít 50 1,01 0,87 0,0303 
14 Re 70 0,50 0,45 0,0111 
15 S<ng l飲 90 0,47 0,29 0,0089 
16 S映 60 0,85 0,57 0,0184 
17 Táu m壱t 167 0,37 0,25 0,0105 
18 Táu mu嘘i 177 0,36 0,26 0,0106 
19 Trám 140 0,52 0,37 0,0125 
20 Tr逢運ng 80 0,52 0,44 0,0124 
21 V衣ng tr泳ng 40 1,42 1,05 0,0614 
22 Vên vên 170 0,25 0,15 0,0058 
23 Hu益nh 140 0,42 0,21 0,0096 
24 G映 160 0,33 0,21 0,0076 
25 Nh丑c 85 0,49 0,39 0,0085 
26 Chân chim 60 0,58 0,59 0,0121 
27 Trâm tía 50 0,55 0,64 0,0162 
28 Xoan đào 50 1,01 0,74 0,0198 
29 Lim x姻t 52 0,68 0,63 0,0127 
30 14 loài g瓜p(*) 60 0,64 0,60 0,0192 

Nguげn: Viうn ATQH rなng, 2000 

(*) 14 loài g瓜p bao g欝m Ba bét, B逢荏i bung, B運i l運i, Chua kh院, D隠n, Dung, Hà nu, Hoa th挨m, 
Côm, Lòng mang, Mò s英a, Sau sau. 

SuＸt t<ng tr⇔ぞng là t益 s嘘 ph亥n tr<m gi英a t<ng tr逢荏ng th逢運ng xuyên hàng n<m và t鰻ng 
t<ng tr逢荏ng th逢運ng xuyên hàng n<m c栄a m瓜t nhân t嘘 đi隠u tra. Công th泳c tính su医t t<ng 
tr逢荏ng nh逢 sau:  

     Pt = 100.
)(aT

Zt
   (18) 

Thông qua đo và tính t<ng tr逢荏ng các cây riêng l飲, có th吋 mô hình hóa quá trình sinh 
tr逢荏ng c栄a các loài cây theo các vùng sinh thái khác nhau. Qua đó có th吋 d詠 đoán đ逢嬰c sinh 
tr逢荏ng và n<ng su医t c栄a r瑛ng ph映c v映 cho công tác kinh doanh r瑛ng. Chi ti院t n瓜i dung này đã 
đ逢嬰c đ隠 c壱p chi ti院t h挨n 荏 Ch逢挨ng “T<ng tr逢荏ng r瑛ng”. 

3. Ai隠u tra tính toán kích th逢噂c cây b鵜 m医t 

Trong th詠c t院 s違n xu医t, nhi隠u khi c亥n tính kích th逢噂c m瓜t s嘘 cây r瑛ng đã b鵜 ch員t tr逢噂c 
ch雨 còn l衣i g嘘c (ví d映 đánh giá tr英 l逢嬰ng g厩 b鵜 khai thác trái phép và đã chuy吋n ra kh臼i lâm 
ph亥n...), có th吋 s穎 d映ng quan h羽 gi英a đ逢運ng kính v鵜 trí 1,3m (D1,3)và đ逢運ng kính g嘘c (Do) đ吋 
tính toán. 

-L壱p quan h羽 D1,3  =  a+b*Do  đ吋 tìm D1,3 và LnH = a+bLnDo đ吋 tìm H c栄a đ嘘i 
t逢嬰ng c亥n đi隠u tra. Các m嘘i quan h羽 này th逢運ng đã đ逢嬰c tính tr逢噂c trong S鰻 tay đi隠u tra qui 
ho衣ch r瑛ng và trong các nghiên c泳u riêng l飲 khác.  
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-Ao đ逢運ng kính g嘘c cây còn l衣i (Do) và d詠a vào ph逢挨ng trình quan h羽 v噂i D1,3  đ吋 
tính D1,3 

-D詠a vào ph逢挨ng trình quan h羽 H-D1,3 đ吋 tính chi隠u cao cây (H) 

Ví d映 ph逢挨ng trình quan h羽  gi英a Do v噂i D1,3 và H c栄a loài Lim xanh: 

  D1,3= 8,8728 + 0,4988Do    (19) 

H= -25,0070 +13,9261LnDo    (20) 

Sau khi đã tính đ逢嬰c  D1,3; H c栄a cây b鵜 m医t, tra b違ng th吋 tích hai nhân t嘘 c栄a loài cây 
t逢挨ng 泳ng trong s鰻 tay đi隠u tra đ吋 bi院t đ逢嬰c th吋 tích cây b鵜 m医t. 

Ph亥n 6. Các H羽 Th嘘ng Ai隠u Tra R瑛ng Áp D映ng 雲 Vi羽t Nam 

1. Ai隠u tra r瑛ng c映c b瓜  

1.1. M映c đích chung c栄a công tác đi隠u tra r瑛ng c映c b瓜 

 Ai隠u tra r瑛ng c映c b瓜 đ逢嬰c áp d映ng 荏 c医p xã, làng b違n, d詠 án, khu b違o t欝n thiên nhiên, 
v逢運n qu嘘c gia, khu đ亥u ngu欝n nh茨m (1) ph映c v映 m映c tiêu nghiên c泳u khoa h丑c, ho員c thi院t k院 
s違n xu医t kinh doanh r瑛ng; (2) thi院t l壱p h欝 s挨 qu違n lý r瑛ng có ranh gi噂i rõ ràng và 鰻n đ鵜nh trên 
th詠c đ鵜a; (3) cung c医p các c<n c泳 ch栄 y院u cho vi羽c l壱p k院 ho衣ch 10 n<m, 5 n<m và hàng n<m 
t衣i đ鵜a ph逢挨ng và (4) ph映c v映 các d詠 án. 

1.2. M泳c đ瓜 đi隠u tra thi院t k院 

 Vi羽c đi隠u tra r瑛ng c映c b瓜 đ逢嬰c ti院n hành theo hai m泳c đ瓜 sau đây: 

 Mとc đじ1: áp d映ng cho nh英ng ti吋u khu r瑛ng ch逢a có đi隠u ki羽n đ吋 t鰻 ch泳c s違n xu医t kinh 
doanh trong th運i k┻ đ亥u (5 ho員c 10 n<m đ亥u). A嘘i v噂i nh英ng ti吋u khu này, ch雨 đi隠u tra khái 
quát đ吋 l壱p h欝 s挨 qu違n lý r瑛ng  

 Mとc đじ 2: áp d映ng cho nh英ng ti吋u khu có đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 t鰻 ch泳c s違n xu医t trong th運i 
k┻ đ亥u và nh英ng ti吋u khu đang đ逢嬰c qu違n lý b違o v羽 chuy吋n sang th運i k┻ s違n xu医t kinh doanh. 
Sau 10 n<m ho員c 5 n<m tu┻ theo yêu c亥u c映 th吋 s胤 đi隠u tra l衣i m瓜t l亥n. 

1.3. B違n đ欝 

 Trong công tác đi隠u tra r瑛ng c映c b瓜, ng逢運i ta s穎 d映ng b違n đ欝 đ鵜a hình có t益 l羽 t嘘i 
thi吋u là 1/25.000. Nh英ng n挨i ch逢a có các lo衣i b違n đ欝 1/25.000, t衣m th運i s穎 d映ng b違n đ欝 đ鵜a 
hình t益 l羽 1/50.000 nh逢ng ph違i ti院n hành đo đ衣c b鰻 sung đ亥y đ栄 chi ti院t đ鵜a hình, đ鵜a v壱t làm 
c<n c泳 cho vi羽c phân chia h羽 th嘘ng đ逢運ng ranh gi噂i t噂i phân kho違nh. B違n đ欝 ngo衣i nghi羽p 
đi隠u tra c映c b瓜 cho t瑛ng kho違nh ho員c nhóm kho違nh có t益 l羽 1/10.000 đ逢嬰c phóng t瑛 các b違n 
đ欝 trên ho員c dùng b違n đ欝 g嘘c t益 l羽 1/10.000 s印n có. 

1.4. Phân chia ranh gi噂i đ嘘i t逢嬰ng đi隠u tra 

 A嘘i t逢嬰ng đi隠u tra r瑛ng đ逢嬰c phân chia theo đ挨n v鵜 hành chính đ院n xã. M厩i xã l衣i 
đ逢嬰c chia ra các ti吋u khu; M厩i ti吋u khu l衣i chia làm nhi隠u kho違nh; M厩i kho違nh l衣i chia thành 
các phân kho違nh; M厩i kho違nh ho員c phân kho違nh l衣i chia thành các lô. Các đ挨n v鵜 ti吋u khu, 
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kho違nh, phân kho違nh đ逢嬰c phân chia d詠a vào các đ員c đi吋m t詠 nhiên d宇 nh壱n bi院t nh逢 sông 
su嘘i, dông núi, ranh gi噂i hành chính... 

 Các đ挨n v鵜 nh逢 (1) Xã (ho員c lâm tr逢運ng, ho員c khu phòng h瓜, đ員c d映ng...) là đ挨n v鵜 
qu違n lý hành chính và đ挨n v鵜 t鰻 ch泳c qu違n lý b違o v羽 r瑛ng nh臼 nh医t; (2)Tiあu khu là đ挨n v鵜 đ吋 
t鰻 ch泳c qu違n lý b違o v羽 r瑛ng, đ欝ng th運i là đ挨n v鵜 đ吋 l壱p h欝 s挨 thi院t k院 kinh doanh r瑛ng. Di羽n 
tích ti吋u khu vào kho違ng 1.000ha; (3)KhoＶnh là đ挨n v鵜 đ吋 th嘘ng kê tài nguyên r瑛ng và l壱p h欝 
s挨 thi院t k院 s違n xu医t hàng n<m. Vi羽c phân chia kho違nh ch雨 th詠c hi羽n cho đ医t có r瑛ng và đ医t 
tr嘘ng đ欝i núi tr丑c v噂i di羽n tích trung bình m厩i kho違nh là 100 ha; (4) Phân khoＶnh là m瓜t ph亥n 
di羽n tích kho違nh đ逢嬰c chia nh臼 ra đ吋 ti羽n vi羽c xác đ鵜nh v鵜 trí, và t鰻 ch泳c s違n xu医t trong t瑛ng 
kho違nh. Di羽n tích trung bình c栄a m瓜t phân kho違nh là 10ha; (5) Lô là đ挨n v鵜 nh臼 nh医t đ逢嬰c 
chia ra trong t瑛ng phân kho違nh đ吋 ti院n hành đi隠u tra, th嘘ng kê và xác l壱p m瓜t bi羽n pháp kinh 
doanh r瑛ng. Trong cùng m瓜t phân kho違nh khi có s詠 khác bi羽t v隠 m瓜t trong 2 nhân t嘘 sau đây 
ph違i chia lô khác nhau: (1) Tr衣ng thái th詠c bì khác nhau (tr衣ng thái ch栄 y院u); (2) Ai隠u ki羽n 
l壱p đ鵜a khác bi羽t, d磯n t噂i ch丑n loài cây tr欝ng và ph逢挨ng th泳c tác nghi羽p khác nhau. Di羽n tích 
nh臼 nh医t đ吋 tách lô đ医t có r瑛ng là 1ha, đ医t không có r瑛ng n茨m trong đ医t có r瑛ng và ng逢嬰c l衣i 
là 0,5ha. 

1.5. Phân lo衣i đ医t đai 

 C<n c泳 vào Lu壱t đ医t đai n<m 2003 và hi羽n tr衣ng s穎 d映ng đ医t đai mà chia ra các lo衣i 
sau đây: 

 I- Nhóm đ医t nông nghi羽p 

a. A医t tr欝ng cây hàng n<m bao g欝m đ医t tr欝ng lúa, đ医t đ欝ng c臼 dùng vào ch<n nuôi, đ医t tr欝ng 
cây hàng n<m khác. 

b. A医t tr欝ng cây lâu n<m 

c. A医t r瑛ng s違n xu医t  

d. A医t r瑛ng phòng h瓜 

e. A医t r瑛ng đ員c d映ng 

f. A医t nuôi tr欝ng thu益 s違n 

g. A医t làm mu嘘i 

h. A医t nông nghi羽p khác theo quy đ鵜nh c栄a chính ph栄 

 II- A医t phi nông nghi羽p 

a. A医t 荏 g欝m đ医t 荏 t衣i nông thôn, đ医t t衣i đô th鵜 

b. A医t xây d詠ng tr映 s荏 c挨 quan, xây d詠ng công trình s詠 nghi羽p 

c. A医t s穎 d映ng vào m映c đích an ninh  qu嘘c phòng 
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d. A医t s違n xu医t kinh doanh phi nông nghi羽p g欝m đ医t xây d詠ng khu công nghi羽p, đ医t làm m員t 
b茨ng c挨 s荏 s違n xu医t kinh doanh, đ医t s穎 d映ng cho ho衣t đ瓜ng khoáng s違n, đ医t s違n xu医t v壱t 
li羽u xây d詠ng, làm đ欝 g嘘m 

e. A医t s穎 d映ng vào m映c đích công c瓜ng g欝m đ医t giao thông thu益 l嬰i; đ医t xây d詠ng các công 
trình v<n hoá y t院, giáo d映c và đào t衣o th吋 d映c th吋 thao ph映c v映 l嬰i ích công c瓜ng; đ医t có 
di tích l鵜ch s穎 v<n hoá, danh lam th逸ng c違nh, đ医t  xây d詠ng các công trình công c瓜ng khác 
theo quy đ鵜nh c栄a chính ph栄 

f. A医t do c挨 s荏 tôn giáo s穎 d映ng 

g. A医t có công trình là đình đ隠n, mi院u, am, t瑛 đ逢運ng, nhà th運 h丑 

h. A医t ngh┄a trang ngh┄a đ鵜a 

i. A医t sông ngòi kênh r衣ch, su嘘i và m員t n逢噂c chuyên dùng 

j. A医t phi nông nghi羽p khác theo quy đ鵜nh c栄a chính ph栄 

 III. A医t ch逢a s穎 d映ng 

Bao g欝m các lo衣i đ医t ch逢a xác đ鵜nh m映c đích s穎 d映ng, c映 th吋 là: 

a.    A医t b茨ng ch逢a s穎 d映ng 

b.    A医t m員t n逢噂c ch逢a s穎 dung 

c.    A医t tr嘘ng, đ欝i núi tr丑c ch逢a s穎 d映ng 

d     Các lo衣i đ医t ch逢a s穎 d映ng khác. 

Khái ni羽m v隠 r瑛ng: 

Theo lu壱t B違o v羽 và phát tri吋n r瑛ng n<m 2004, R瑛ng là m瓜t h羽 sinh thái bao g欝m qu亥n 
th吋 th詠c v壱t r瑛ng, đ瓜ng v壱t r瑛ng, vi sinh v壱t r瑛ng, đ医t r瑛ng và các y院u t嘘 môi tr逢運ng khác, 
trong đó cây g厩, tre n泳a ho員c h羽 th詠c v壱t đ員c tr逢ng là thành ph亥n chính có đ瓜 che ph栄 c栄a tán 
r瑛ng t瑛 0,1 tr荏 lên. R瑛ng g欝m r瑛ng tr欝ng và r瑛ng t詠 nhiên trên đ医t r瑛ng s違n xu医t, đ医t r瑛ng 
phòng h瓜, đ医t r瑛ng đ員c d映ng. 

 A瓜 che ph栄 c栄a tán r瑛ng là m泳c đ瓜 che kín c栄a tán cây r瑛ng đ嘘i v噂i đ医t r瑛ng, đ逢嬰c 
bi吋u th鵜 b茨ng t益 l羽 ph亥n m逢運i gi英a di羽n tích đ医t r瑛ng b鵜 tán cây r瑛ng che bóng và di羽n tích đ医t 
r瑛ng. 

1.6. Phân lo衣i r瑛ng theo ch泳c n<ng 

  Phân lo衣i r瑛ng theo ch泳c n<ng đ逢嬰c d詠a theo Quy院t đ鵜nh s嘘 08/2001/QA-TTg ngày 
11-1-2001 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c ban hành qui ch院 qu違n lý r瑛ng đ員c d映ng, r瑛ng 
phòng h瓜, r瑛ng s違n xu医t là r瑛ng t詠 nhiên. (c映 th吋 xem trong Ch逢挨ng 16, C育m nang Ngành 
Lâm nghi羽p). 
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1.7. Phân chia ki吋u tr衣ng thái r瑛ng  

Phân chia ki吋u tr衣ng thái r瑛ng đ逢嬰c d詠a theo Qui ph衣m thi院t k院 kinh doanh r瑛ng QPN 
6-84, do B瓜 Lâm nghi羽p c┡, nay là b瓜 NN&PTNT ban hành n<m 1984. 

 A吋 ti院n hành ki吋m kê và l壱p k院 ho衣ch s違n xu医t, toàn b瓜 r瑛ng và đ医t r瑛ng đ逢嬰c phân 
chia thành các ki吋u và ki吋u ph映 nh逢: r瑛ng g厩 lá r瓜ng th逢運ng xanh; r瑛ng g厩 lá r瓜ng r映ng lá; 
r瑛ng g厩 lá r瓜ng n穎a r映ng lá; r瑛ng g厩 lá kim; r瑛ng ng壱p m員n; r瑛ng tre n泳a; r瑛ng tr欝ng và đ医t 
không có r瑛ng, ... Sau đó tu┻ theo đ員c đi吋m c医u trúc th詠c bì mà phân ra ki吋u tr衣ng thái r瑛ng 
theo quy đ鵜nh d逢噂i đây: 

 (I) Aぐi vずi các kiあu rなng gざ lá rじng th⇔ぜng xanh và nぬa rつng lá c亥n áp d映ng h羽 th嘘ng 
phân chia theo b嘘n nhóm tr衣ng thái I, II, III, IV. Trong các nhóm có các ki吋u, trong các ki吋u 
có các ki吋u ph映. Trong đó (1) nhóm I là đ医t ch逢a có r瑛ng; (2) nhóm II là r瑛ng ph映c h欝i; (3) 
nhóm III là r瑛ng th泳 sinh và đã b鵜 tác đ瓜ng; (4) nhóm IV là r瑛ng nguyên sinh, r瑛ng 鰻n đ鵜nh. 
Các nhóm ki吋u tr衣ng thái r瑛ng có các đ員c tr逢ng sau: 

 Nhóm I:  Nhóm không có r瑛ng ho員c hi羽n t衣i ch逢a thành r瑛ng, ch雨 có c臼, cây b映i ho員c 
cây g厩, tre m丑c r違i rác. Tùy theo hi羽n tr衣ng, nhóm này đ逢嬰c chia thành: (1) Ki吋u IA, đ逢嬰c đ員c 
tr逢ng b荏i l噂p th詠c bì c臼, lau lách ho員c chu嘘i r瑛ng; (2) Ki吋u IB, đ逢嬰c đ員c tr逢ng b荏i l噂p th詠c bì 
cây b映i, c┡ng có th吋 có m瓜t s嘘 cây g厩, tre m丑c r違i rác; (3) Ki吋u IC, đ逢嬰c đ員c tr逢ng b荏i cây 
thân g厩 tái sinh v噂i s嘘 l逢嬰ng đáng k吋 so v噂i hai ki吋u IA, IB. Ch雨 đ逢嬰c x院p vào ki吋u IC khi s嘘 
l逢嬰ng cây g厩 tái sinh có chi隠u cao trên l mét đ衣t t瑛 l.000 cây/ha tr荏 lên. 

 Nhóm II:  Nhóm r瑛ng ph映c h欝i cây tiên phong có đ逢運ng kính nh臼. Tùy theo hi羽n 
tr衣ng và ngu欝n g嘘c mà chia ra (1) Ki吋u IIA là r瑛ng ph映c h欝i sau n逢挨ng r磯y, đ員c tr逢ng b荏i l噂p 
cây tiên phong 逢a sáng m丑c nhanh đ隠u tu鰻i, m瓜t t亥ng; (2) Ki吋u IIB là r瑛ng ph映c h欝i sau khai 
thác ki羽t, ph亥n l噂n ki吋u này bao g欝m nh英ng qu亥n th映 non v噂i nh英ng loài cây t逢挨ng đ嘘i 逢a 
sáng, thành ph亥n loài ph泳c t衣p không đ隠u tu鰻i, đ瓜 逢u th院 không rõ ràng. V逢嬰t lên kh臼i tán 
r瑛ng ki吋u này có th吋 còn sót l衣i m瓜t s嘘 cây c栄a qu亥n th映 c┡ nh逢ng tr英 l逢嬰ng không đáng k吋. 
Ch雨 đ逢嬰c x院p vào ki吋u này nh英ng qu亥n th映 mà đ逢運ng kính ph鰻 bi院n không v逢嬰t quá 20cm. 
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           Ｕnh 6:  Rなng phつc hげi sau n⇔¬ng rｄy (Rなng nhóm II, Kiあu II A ) 

            Nhóm III: Nhóm r瑛ng th泳 sinh đã b鵜 tác đ瓜ng. Các qu亥n th映 r瑛ng đã ch鵜u tác đ瓜ng 
khai phá c栄a con ng逢運i 荏 nhi隠u m泳c đ瓜 khác nhau làm cho k院t c医u 鰻n đ鵜nh c栄a r瑛ng ít nhi隠u 
đã có s詠 thay đ鰻i. Tùy theo m泳c đ瓜 tác đ瓜ng và kh違 n<ng cung c医p s違n ph育m mà nhóm này 
đ逢嬰c chia làm 2 ki吋u:  

  Ki吋u IIIA đ逢嬰c đ員c tr逢ng b荏i nh英ng qu亥n th映 đã b鵜 khai thác nhi隠u, kh違 n<ng khai 
thác hi羽n t衣i b鵜 h衣n ch院. C医u trúc 鰻n đ鵜nh c栄a r瑛ng b鵜 phá v叡 hoàn toàn ho員c thay đ鰻i v隠 c挨 
b違n. Ki吋u này đ逢嬰c chia làm ki吋u ph映: 

 Ki吋u ph映 IIIA1là r瑛ng đã b鵜 khai thác ki羽t qu羽, tán r瑛ng b鵜 phá v叡 t瑛ng m違ng l噂n. 
T亥ng trên có th吋 còn sót l衣i m瓜t s嘘 cây cao, to nh逢ng ph育m ch医t x医u, nhi隠u dây leo b映i r壱m, 
tre n泳a xâm l医n. Tùy theo tình hình tái sinh mà chia ki吋u ph映 IIIA1 ra thành (1) IIIAl.l thi院u 
tái sinh; và (2) IIIAl.2 đ栄 tái sinh. 

Ｕnh7: Kiあu phつ rなng  IIIA1 

 Ki吋u ph映 IIIA2 là r瑛ng đã b鵜 khai thác quá m泳c nh逢ng đã có th運i gian ph映c h欝i t嘘t. 
A員c tr逢ng cho ki吋u này là đã hình thành t亥ng gi英a v逢挨n lên chi院m 逢u th院 sinh thái v噂i l噂p cây 
đ衣i b瓜 ph壱n có đ逢運ng kính 20 - 30 cm. R瑛ng có 2 t亥ng tr荏 lên, t亥ng trên tán không liên t映c 
đ逢嬰c hình thành ch栄 y院u t瑛 nh英ng cây c栄a t亥ng gi英a tr逢噂c đây, r違i rác còn có m瓜t s嘘 cây to 
kh臼e v逢嬰t tán c栄a t亥ng r瑛ng c┡ đ吋 l衣i. Tùy theo thành ph亥n cây m映c đích c栄a t亥ng gi英a và 
tình hình tái sinh mà chia ra (1) IIIA2.l thi院u tái sinh và (2) IIIA2.2 đ栄 tái sinh. 

 Ki吋u ph映 IIIA3 là r瑛ng đã b鵜 khai thác v瑛a ph違i ho員c phát tri吋n t瑛 IIIA2 lên. Qu亥n th映 
t逢挨ng đ嘘i khép kín v噂i 2 ho員c nhi隠u t亥ng. A員c tr逢ng c栄a ki吋u này khác v噂i IIIA2 荏 ch厩 s嘘 
l逢嬰ng cây nhi隠u h挨n và đã có m瓜t s嘘 cây có đ逢運ng kính l噂n (trên 35cm) có th吋 khai thác s穎 
d映ng g厩 l噂n.  
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  Ki吋u IIIB đ逢嬰c đ員c tr逢ng b荏i nh英ng qu亥n th映 đã b鵜 ch員t ch丑n l医y ra m瓜t ít g厩 quý, g厩 
t嘘t nh逢ng ch逢a làm thay đ鰻i đáng k吋 v隠 k院t c医u 鰻n đ鵜nh c栄a r瑛ng, kh違 n<ng cung c医p c栄a r瑛ng 
còn nhi隠u, r瑛ng gi亥u v隠 tr英 l逢嬰ng v噂i thành ph亥n g厩 l噂n cao (g厩 x飲). 

         

Ｕnh 8: Kiあu rなng IIIB 

 Nhóm IV là r瑛ng nguyên sinh ho員c th泳 sinh thành th映c cho đ院n nay ch逢a đ逢嬰c khai 
thác s穎 d映ng. R瑛ng có c医u trúc 鰻n đ鵜nh, nhi隠u t亥ng, nhi隠u c医p kính nh逢ng đôi khi thi院u t亥ng 
gi英a và t亥ng d逢噂i. Nhóm này có hai ki吋u: (1) Ki吋u IVA là r瑛ng nguyên sinh; và (2) Ki吋u IVB, 
r瑛ng th泳 sinh ph映c h欝i. 

Ｕnh 9: Kiあu rなng nguyên sinh (Kiあu IVA) 



  42

 Khi áp d映ng b違ng phân lo衣i này vào t瑛ng vùng ph違i c<n c泳 vào đ員c tr逢ng c栄a các 
tr衣ng thái mà xác đ鵜nh các ch雨 tiêu đ鵜nh l逢嬰ng v隠 ti院t di羽n ngang hay tr英 l逢嬰ng, đ瓜 tàn che... 

 (II) Phân chia kiあu trＴng thái rなng rつng lá (rなng khじp và các loＴi lâm phＺn cây rつng 
lá khác). 

 Vi羽c phân lo衣i tr衣ng thái r瑛ng lá r瓜ng r映ng lá t衣m th運i d詠a vào c医u trúc hi羽n t衣i, m泳c 
đ瓜 tác đ瓜ng và kh違 n<ng khai thác g厩 đ吋 chia ra các ki吋u sau đây:  

  Ki吋u RI là tr違ng c臼 và cây b映i 

 Ki吋u RII là r瑛ng non m噂i tái sinh ph映c h欝i ch逢a 鰻n đ鵜nh. 

 Ki吋u RIII là r瑛ng b鵜 tác đ瓜ng m衣nh, c医u trúc 鰻n đ鵜nh c栄a r瑛ng b鵜 phá v叡, kh違 n<ng 
khai thác g厩 l噂n không còn ho員c không đáng k吋. Tu┻ theo m泳c đ瓜 phá ho衣i mà chia ra:  

 Ki吋u ph映 RIIIA là R瑛ng b鵜 phá v叡 m衣nh, c医u trúc r瑛ng b鵜 phá v叡 hoàn toàn. R瑛ng có 
tr英 l逢嬰ng th医p, t鰻ng ti院t di羽n ngang ∑G/ha d逢噂i 10m2. A衣i b瓜 ph壱n cây có đ逢運ng kính D nh臼 
h挨n 24cm, r違i rác còn m瓜t s嘘 cây to h挨n, có đ逢運ng kính D>30cm nh逢ng cong queo sâu b羽nh. 
Tu┻ theo ngu欝n g嘘c mà chia ra: (1) ki吋u RIIIA1 là r瑛ng có tr英 l逢嬰ng r医t th医p, phát tri吋n trên 
l壱p đ鵜a x医u, tr挨 s臼i đá. A衣i b瓜 ph壱n cây có đ逢運ng kính nh臼 D< 24cm. T鰻 thành ch栄 y院u là 
nh英ng loài cây có kh違 n<ng ch鵜u l穎a cao, tái sinh ch欝i m衣nh nh逢 Cà ch逸c, C育m liên, Chiêu 
liêu đen. L噂p th詠c bì d逢噂i r瑛ng b鵜 hu益 ho衣i b荏i nhi隠u đ嬰t l穎a r瑛ng th逢運ng xuyên; (2) ki吋u 
RIIIA2 g欝m nh英ng lâm ph亥n có tr英 l逢嬰ng cao h挨n ki吋u RIIIA1, đ逢嬰c hình thành do khai thác 
quá m泳c. H亥u h院t cây m映c đích có đ逢運ng kính D > 30cm đã b鵜 l医y đi, đ吋 l衣i nh英ng cây cong 
queo sâu b羽nh và t衣o ra nhi隠u kho違ng tr嘘ng trong r瑛ng. 

  Ki吋u ph映 RIIIB là r瑛ng có tr英 l逢嬰ng trung bình, t鰻ng ti院t di羽n ngang ∑G/ha l噂n h挨n 
10m2 nh逢ng ti院t di羽n ngang c栄a nh英ng cây có D > 30cm nh臼 h挨n 5m2. C医u trúc tán r瑛ng 
không liên t映c, thi院u l噂p cây t逢挨ng lai (cây có đ逢運ng kính 荏 c叡 t瑛 20 - 30cm), nh英ng cây còn 
l衣i h亥u h院t cong queo sâu b羽nh. 
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            Ｕnh 10 : Kiあu phつ rなng rつng lá  RIIIB 

 Ｕnh 11: Rなng Lげ ô thuＺn loＴi (L2) 

 Ki吋u RIV là r瑛ng có c医u trúc t逢挨ng đ嘘i 鰻n đ鵜nh, tán đ隠u, đ逢嬰c coi là r瑛ng gi亥u tr英 l逢嬰ng, ti院t 
di羽n ngang bình quân ∑G/ha trên 10m2 và ∑G/ha c栄a nh英ng cây có D > 30cm l噂n h挨n 5m2. 
Tr英 l逢嬰ng c栄a nh英ng cây có D > 36cm chi院m trên 20% t鰻ng tr英 l逢嬰ng. 

(III) Phân chia trＴng thái rなng tre nとa (tＴm thぜi) 
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 a) Phân chia r瑛ng tre n泳a thu亥n lo衣i 

 Tre n泳a tép (D ≤ 2cm), ký hi羽u tên loài 逢u th院 là N1 (n泳a); V1 (v亥u); L1 (l欝 ô); Le1 
(le)... 

 Tre n泳a to (D > 2cm), ký hi羽u tên loài 逢u th院 là N2 (n泳a); V2 (v亥u;) L2 (l欝 ô); Le2 
(le)... 

b) Phân chia  r瑛ng tre n泳a h厩n giao v噂i g厩 theo 2 lo衣i: 

(1) Tre n泳a xen g厩 (n泳a là ch栄 y院u) 

T亥ng tre n泳a đ逢嬰c chia theo tiêu chu育n chia c栄a r瑛ng tre n泳a, t亥ng cây g厩 đ吋 nguyên. 
Ký hi羽u tr衣ng thái là N泳a + tên loài cây g厩 逢u th院. Ví d映: N.IIIa  + Re 

 (2). R瑛ng g厩 xen Tre n泳a 

 T亥ng cây g厩 chia theo tiêu chu育n r瑛ng g厩, t亥ng n泳a đ吋 nguyên. Ký hi羽u tr衣ng thái là: 
g厩 + n泳a. Ví d映: IIIA3  + N 

 (IV). Phân chia trＴng thái rなng trげng 

a) C<n c泳 phân chia tr衣ng thái 

Tr衣ng thái r瑛ng tr欝ng đ逢嬰c phân chia d詠a trên (1) Loài cây tr欝ng; (2) C医p tu鰻i, ho員c 
n<m tr欝ng. 

 M厩i m瓜t loài cây chia riêng m瓜t tr衣ng thái. Tr逢運ng h嬰p h厩n giao nhi隠u loài cây thì 
m厩i m瓜t ph逢挨ng th泳c h厩n giao chia riêng m瓜t tr衣ng thái. 

 C医p tu鰻i đ逢嬰c chia làm 5 c医p sau (1)  C医p I t瑛 1-5 tu鰻i; (2) C医p II t瑛 6-10tu鰻i; 
(3) C医p III t瑛 11-15 tu鰻i; (4) C医p IV t瑛 16-20 tu鰻i; (5) C医p V t瑛 trên 20 tu鰻i. 

 b) Ký hi羽u tr衣ng thái 

 Tr衣ng thái r瑛ng tr欝ng đ逢嬰c ký hi羽u là Tên cây và c医p tu鰻i (ho員c n<m tr欝ng). Ví d映: 
Tr衣ng thái r瑛ng tr欝ng Thông  c医p tu鰻i II đ逢嬰c ký hi羽u là Th.II; ho員c Keo tr欝ng n<m 2004, ký 
hi羽u là K.04. 

 (V) Phân chia trＴng thái rなng ngｆp mｐn, phèn 

a) R瑛ng Tràm 

Bi吋u 8. Phân chia tr衣ng thái r瑛ng Tràm 

M壱t đ瓜 Ki吋u và ki吋u ph映 
tr衣ng thái 

T鰻 tu鰻i Nhóm D (cm) 

C医p N/ha (cây) 

Ki吋u T.I Non < 6   

T.Ia   1. Th逢a < 2500 
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M壱t đ瓜 Ki吋u và ki吋u ph映 
tr衣ng thái 

T鰻 tu鰻i Nhóm D (cm) 

C医p N/ha (cây) 

T.Ib   2. Trung bình 2500 - 3500 

T.Ic   3. Dày > 3500 

Ki吋u T.II Trung niên 6 - 10   

T.IIa   1. Th逢a < 1500 

T.IIb   2. Trung bình 1500 - 2500 

T.IIc   3. Dày > 2500 

Ki吋u T.III G亥n thành    

T.IIIa th映c 10 - 14 1. Th逢a < 1500 

T.IIIb   2. Trung bình 1500 - 2500 

T.IIIc   3. Dày > 2500 

Ki吋u T.IV Thành th映c > 14   

T.IVa   1. Th逢a < 1000 

T.IVb   2. Trung bình 1000 - 2000 

T.IVc   3. Dày > 2000 

Ngu欝n: Qui ph衣m thi院t k院 kinh doanh r瑛ng QPN 6-84, do B瓜 Lâm nghi羽p c┡, nay là b瓜 
NN&PTNT ban hành n<m 1984 
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Ｕnh 12: Rなng Tràm kiあu T.IIc 

b) R瑛ng ng壱p m員n 

5 R瑛ng A逢噂c thu亥n lo衣i 

Bi吋u 9. Phân chia tr衣ng thái r瑛ng A逢噂c  

M壱t đ瓜 Ki吋u và ki吋u ph映 
tr衣ng thái 

T鰻 tu鰻i Nhóm D (cm) 

C医p N/ha (cây) 

Ki吋u D.I Non < 12   

D.Ia   1. Th逢a < 1000 

D.Ib   2. Trung bình 1000 - 2500 

D.Ic   3. Dày > 2500 

Ki吋u D.II Trung niên 12 - 18   

D.IIa   1. Th逢a < 600 

D.IIb   2. Trung bình 600 - 800 

D.IIc   3. Dày > 800 

Ki吋u D.III G亥n thành    

D.IIIa th映c 18 - 24 1. Th逢a < 400 
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M壱t đ瓜 Ki吋u và ki吋u ph映 
tr衣ng thái 

T鰻 tu鰻i Nhóm D (cm) 

C医p N/ha (cây) 

D.IIIb   2. Trung bình 400 - 600 

D.IIIc   3. Dày > 600 

Ki吋u D.IV Thành th映c > 24   

D.IVa   1. Th逢a < 200 

D.IVb   2. Trung bình 200 - 400 

D.IVc   3. Dày > 40 

     

Ngu欝n: Qui ph衣m thi院t k院 kinh doanh r瑛ng QPN 6-84, do B瓜 Lâm nghi羽p c┡, nay là b瓜 
NN&PTNT ban hành n<m 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｕnh 13: TrＴng thái rなng A⇔ずc kiあu DIIc 

5 R瑛ng h厩n giao 

 Khi t鰻 thành loài cây m丑c xen trong r瑛ng ng壱p m員n chi院m t瑛 20% (tính theo t鰻ng s嘘 
cây) tr荏 lên thì chia riêng m瓜t ki吋u tr衣ng thái. 

 Tên tr衣ng thái: Tên loài cây 逢u th院 + tên loài th泳 y院u có t鰻 thành cao nh医t. Ví d映: 
A逢噂c + M逸m;  A逢噂c + V姻t. 
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1.8. Ph逢挨ng pháp khoanh v胤 ranh gi噂i các lo衣i đ医t đai  

 Mつc đích c栄a vi羽c khoanh v胤 đ医t đai nh茨m xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng s穎 d映ng đ医t 
làm c挨 s荏 th嘘ng kê di羽n tích các lo衣i đai và thi院t k院 kinh doanh r瑛ng. 

 Aぐi vずi vùng có Ｖnh máy bay, khoanh v胤 và xác đ鵜nh di羽n tích đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
trình t詠 sau đây (1) xác đ鵜nh trên 違nh các đ挨n v鵜 phân chia theo lãnh th鰻 t瑛 ti吋u khu đ院n phân 
kho違nh; (2) gi違i đoán 違nh theo khoá m磯u 違nh thích h嬰p và đ鵜nh gi噂i các lo衣i đ医t đai và tr衣ng 
thái th詠c bì trên 違nh sau đó mang 違nh ra th詠c đ鵜a ch雨nh lý các sai sót; (3) Chuy吋n ho衣 toàn b瓜 
n瓜i dung gi違i đoán đã đ逢嬰c ch雨nh lý t瑛 違nh lên b違n đ欝 đ鵜a hình t益 l羽 1:10.000. 

 Aぐi vずi vùng không có Ｖnh máy bay, c亥n (1) xác đ鵜nh ranh gi噂i phân chia lãnh th鰻 nh逢 
trên b違n đ欝 đ鵜a hình; (2) s穎 d映ng b違n đ欝 đ鵜a hình, đ鵜a bàn, máy đ鵜nh v鵜 GPS...đ吋 phân chia lô 
r瑛ng và đ医t r瑛ng lên b違n đ欝 ngo衣i nghi羽p 荏 ngay th詠c đ鵜a b茨ng m瓜t trong hai ph逢挨ng pháp 
sau (a) Khoanh theo d嘘c đ嘘i di羽n đ逢嬰c áp d映ng v噂i nh英ng khu r瑛ng phân b嘘 t衣i nh英ng n挨i có 
đ鵜a hình d宇 nh壱n d衣ng và th詠c bì không gi噂i h衣n t亥m quan sát; (b) Khoanh theo tuy院n đi隠u tra 
đ逢嬰c áp d映ng 荏 nh英ng n挨i đ鵜a hình khó nh壱n d衣ng ho員c t亥m quan sát b鵜 h衣n ch院 nh逢 vùng 
b茨ng, vùng đ欝i bát úp ho員c th詠c bì r壱m r衣p và ph泳c t衣p. H羽 th嘘ng tuy院n đi隠u tra đ逢嬰c m荏 cho 
t瑛ng kho違nh và không đ逢嬰c song song v噂i đ逢運ng đ欝ng m泳c c栄a h羽 th嘘ng dông chính, nh茨m 
đ違m b違o nó có th吋 đi qua h亥u h院t các d衣ng đ鵜a hình khác nhau trong kho違nh. Các tuy院n trong 
kho違nh ph違i song song, kho違ng cách gi英a các tuy院n đ逢嬰c quy đ鵜nh c映 th吋 thích h嬰p v噂i đ員c 
đi吋m tài nguyên và đ鵜a hình c栄a t瑛ng vùng ; (3) Chuy吋n n瓜i dung khoanh v胤 t瑛 b違n đ欝 ngo衣i 
nghi羽p lên b違n đ欝 c挨 b違n 1:10.000. Sai s嘘 cho phép v隠 khoanh v胤 di羽n tích gi英a b違n đ欝 và 
th詠c đ鵜a l噂n nh医t là 10%. 

 B違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng sau khi đã ch雨nh s穎a, đ衣t đ瓜 chính xác cho phép s胤 đ逢嬰c tính 
di羽n tích các lo衣i đ医t, lo衣i r瑛ng. Có th吋 tính di羽n tích theo ph逢挨ng pháp th栄 công b茨ng cách 
đ院m theo l逢噂i đi吋m 2mmx2mm đ吋 suy ra ra di羽n tích; ho員c s嘘 hoá b違n đ欝 vào máy tính và 
tính di羽n tích trên máy theo ch泳c n<ng c栄a các ph亥n m隠m GIS chuyên d映ng. 

 Nguyên t逸c tính di羽n tích trên b違n đ欝 b茨ng ph逢挨ng pháp th栄 công là đo và tính di羽n 
tích các đ挨n v鵜 phân chia l噂n tr逢噂c, sau đó dùng k院t qu違 đ吋  kh嘘ng ch院 các đ挨n v鵜 nh臼 h挨n. 

 Thành quＶ g欝m (1) b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và s穎 d映ng đ医t, t益 l羽 g嘘c 1.10.000; (2) 
B違ng th嘘ng kê di羽n tích các lo衣i đ医t đai theo lô, phân kho違nh, kho違nh, ti吋u khu, xã... 

1.9. Ph逢挨ng pháp ki吋m kê tr英 l逢嬰ng 

 Mつc đích c栄a vi羽c ki吋m kê tr英 l逢嬰ng là th嘘ng kê, t鰻ng h嬰p và phân tích tr英 l逢嬰ng  
r瑛ng đ吋 ph映c v映 cho vi羽c thi院t k院 kinh doanh r瑛ng. Vi羽c ki吋m kê tr英 l逢嬰ng đ逢嬰c ti院n hành đ嘘i 
v噂i t医t c違 các tr衣ng thái r瑛ng trong khu đi隠u tra và đ逢嬰c th嘘ng kê t瑛 đ挨n v鵜 nh臼 nh医t là lô. 

 Các ph⇔¬ng pháp kiあm kê trの l⇔ぢng gげm (1) Kiあm kê toàn diうn là ph違i đo đ院m toàn b瓜 
cá th吋 đ嘘i v噂i nh英ng đ嘘i t逢嬰ng đ員c bi羽t nh逢 r瑛ng đ員c s違n quý hi院m ho員c r瑛ng nghiên c泳u 
khoa h丑c; (2) Kiあm kê theo kiあu rút mｄu hう thぐng đ逢嬰c áp d映ng ph鰻 bi院n v噂i m丑i tr衣ng thái 
r瑛ng. Nguyên t逸c chung c栄a ph逢挨ng pháp rút m磯u h羽 th嘘ng là (a) ch雨 đ逢嬰c rút m磯u h羽 th嘘ng 
sau khi có s嘘 li羽u ki吋m kê di羽n tích. Có th吋 s穎 d映ng s嘘 li羽u tính toán s挨 b瓜 v隠 phân b嘘 di羽n 
tích các tr衣ng thái r瑛ng trên 違nh ho員c trên b違n đ欝 hi羽n tr衣ng đ吋 tính toán đ鵜nh m泳c di羽n tích 
trong vi羽c rút m磯u; (b) m磯u đ逢嬰c rút theo ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng đ欝ng đ隠u cho t瑛ng tr衣ng thái 
r瑛ng, ngh┄a là đ鵜nh m泳c di羽n tích cho m瓜t ô ho員c m瓜t nhóm ô tiêu chu育n ho員c m衣ng l逢噂i ô 
tiêu chu育n và quy cách c栄a nó ph違i nh医t quán trong m瓜t tr衣ng thái r瑛ng. 
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 Quy cách ô tiêu chuｂn đ嘘i v噂i (1) R瑛ng g厩 c亥n s穎 d映ng ô tiêu chu育n có di羽n tích 
500m2 v噂i d衣ng hình ch英 nh壱t ho員c hình tròn th嘘ng nh医t trong m瓜t khu đi隠u tra; (2) R瑛ng tre 
n泳a có th吋 l壱p ô tiêu chu育n có di羽n tích 25 m2- 100 m2 ho員c m映c tr逸c theo b映i. 

 Ph⇔¬ng pháp triあn khai tＴi thばc đおa đ逢嬰c áp d映ng m瓜t trong hai hình th泳c sau đây (1) 
雲 nh英ng n挨i có di羽n tích các tr衣ng thái r瑛ng liên t映c và đi隠u ki羽n đi衣 hình cho phép s胤 s穎 
d映ng m瓜t l逢噂i ô đo đ院m có d衣ng hình vuông ho員c ch英 nh壱t, đ欝ng nh医t v隠 m員t quy cách cho 
m瓜t tr衣ng thái r瑛ng trong toàn khu điêù tra. (Quy cách c栄a m衣ng l逢噂i đ逢嬰c tính toán trên c挨 
s荏 dung l逢嬰ng m磯u và di羽n tích c栄a tr衣ng thái r瑛ng t逢挨ng 泳ng); (2) 雲 nh英ng n挨i các tr衣ng 
thái r瑛ng phân b嘘 xen k胤 thì l医y đ鵜nh m泳c di羽n tích c亥n có cho m瓜t ô đo đ院m c栄a t瑛ng tr衣ng 
thái làm chu育n đ吋 tính toán l逢嬰ng ô đo đ院m c亥n thi院t cho t瑛ng lô, sau đó r違i s嘘 ô đó trên h羽 
th嘘ng tuy院n đo đ院m đ逢嬰c m荏 riêng cho t瑛ng kho違nh (Quy cách h羽 th嘘ng tuy院n này gi嘘ng nh逢 
tuy院n đi隠u tra quy đ鵜nh 荏 trên) 

 Thu th壱p s嘘 li羽u và tính toán tr英 l逢嬰ng r瑛ng có th吋 th詠c hi羽n b茨ng cách dùng bi吋u th吋 
tích và bi吋u tr丑ng l逢嬰ng, áp d映ng chung cho h亥u h院t các lâm ph亥n cây lá r瓜ng và tre n泳a. Tính 
toán tr英 l逢嬰ng b茨ng bi吋u th吋 tích và thu th壱p các nhân t嘘 đi隠u tra sau đây: 

 Ao đ⇔ぜng kính thân cây (D1,3) cho t医t c違 cây trong ô đo đ院m. A逢運ng kính D1,3 đ逢嬰c 
đo m瓜t l亥n theo h逢噂ng xuyên tâm ô đo đ院m. A嘘i v噂i r瑛ng tr欝ng và r瑛ng g厩 nh臼 c亥n b逸t đ亥u 
đo nh英ng cây có D1.3 t瑛 7cm tr荏 lên và đo theo c医p kính là 2cm. A嘘i v噂i r瑛ng g厩 l噂n b逸t đ亥u 
đo nh英ng cây có D1.3 t瑛 10cm tr荏 lên và đo theo c医p kính 2cm ho員c 4cm. A嘘i v噂i r瑛ng tre n泳a 
c亥n b逸t đ亥u đo nh英ng cây có D1.3 t瑛 2cm tr荏 lên và đo theo c医p kính 1cm. 

 Xác đおnh tên c栄a nh英ng loài cây quý hi院m và cây có t鰻 thành t瑛 5% tr荏 lên, l医y tiêu 
b違n đ吋 giám đ鵜nh các loài ch逢a bi院t tên. Aánh giá ph育m ch医t cây d詠a vào hình thái bên ngoài 
theo 3 c医p là t嘘t, trung bình và x医u. 

 Ao chiｚu cao thân cây g欝m c違 2 ch雨 tiêu là chi隠u cao vút ng丑n và d逢噂i cành. S嘘 l逢嬰ng 
ô đo chi隠u cao tu┻ thu瓜c m泳c đ瓜 bi院n đ瓜ng chi隠u cao và đ瓜 chính xác yêu c亥u. 

 Tính thあ tích b茨ng cách dùng bi吋u th吋 tích hai nhân t嘘 l壱p s印n trong "S鰻 tay  Ai隠u tra 
Qui Ho衣ch r瑛ng", Nhà xu医t b違n Nông nghi羽p, Hà N瓜i, 1995, đ吋 tra th吋 tích cây c<n c泳 vào tên 
loài cây, đ逢運ng kính, chi隠u cao. N院u ch逢a bi院t tên loài cây ho員c ch逢a có bi吋u th吋 tích l壱p cho 
loài đó thì s穎 d映ng bi吋u th吋 tích 2 nhân t嘘 l壱p chung cho m丑i loài cây trong ph衣m vi toàn qu嘘c 
trong  s嘘 tay đi隠u tra qui ho衣ch r瑛ng nói trên (trang 139-141). 

 Kiあm tra đじ tin cｆy b茨ng cách dùng s嘘 li羽u c栄a toàn b瓜 các ô đo đ院m đ吋 tính sai s嘘 
theo bi院n đ瓜ng th詠c và dung l逢嬰ng m磯u đã rút. N院u sai s嘘 v逢嬰t quá cho phép thì c亥n tính l衣i 
dung l逢嬰ng m磯u và ph違i đo đ院m b鰻 sung. 

 Lｆp bＶng biあu ghi kｘt quＶ là tài li羽u g嘘c, sau khi đ逢嬰c ki吋m tra s胤 đ逢嬰c t壱p h嬰p theo 
t瑛ng tr衣ng thái r瑛ng đ吋 tính toán th嘘ng kê và t鰻ng h嬰p s嘘 li羽u v隠 các nhân t嘘 đi隠u tra: Tr英 
l逢嬰ng  bình quân trên ha, tr英 l逢嬰ng lô, phân kho違nh và kho違nh sau đó t壱p h嬰p theo đ挨n v鵜 ti吋u 
khu. 

2. Ai隠u tra r瑛ng h羽 th嘘ng 

 Ai隠u tra r瑛ng h羽 th嘘ng là đi隠u tra r瑛ng toàn di羽n, đ鵜nh k┻ m瓜t cách h羽 th嘘ng theo các 
c医p hành chính trên ph衣m vi toàn qu嘘c. 
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 Mつc tiêu chung c栄a công tác đi隠u tra r瑛ng toàn di羽n và h羽 th嘘ng là nh茨m cung c医p đ亥y 
đ栄 các thông tin m瓜t cách h羽 th嘘ng v隠 s嘘 l逢嬰ng, ch医t l逢嬰ng c┡ng nh逢 đánh giá xu h逢噂ng di宇n 
bi院n c栄a tài nguyên r瑛ng trong m嘘i quan h羽 v噂i các ho衣t đ瓜ng kinh t院 xã h瓜i, làm c挨 s荏 khoa 
h丑c cho vi羽c xây d詠ng chi院n l逢嬰c và k院 ho衣ch s穎 d映ng h嬰p lý, b違o v羽 và phát tri吋n tài nguyên 
r瑛ng, phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i trong ph衣m vi toàn qu嘘c.  

 Nじi dung cてa điｚu tra rなng hう thぐng bao gげm hai điあm chính: 

2.1. Thi院t k院 ô m磯u đi隠u tra 

a) Hình dＴng ô mｄu 

 Ai隠u tra r瑛ng th逢運ng s穎 d映ng ba lo衣i ô m磯u có hình d衣ng chính là: Ô hình tròn, ô 
hình vuông  và ô hình ch英 nh壱t. So v噂i các lo衣i ô m磯u có hình d衣ng khác, ô hình tròn có 逢u 
đi吋m là xác l壱p đ挨n gi違n, có chu vi nh臼 nh医t so v噂i các lo衣i ô khác khi di羽n tích c栄a chúng 
nh逢 nhau, t瑛 đó làm t<ng đ瓜 chính xác c栄a k院t qu違 đi隠u tra. Ngoài ra, ô hình tròn còn là c挨 s荏 
tính toán di羽n tích đi隠u tra cho nhi隠u ph逢挨ng pháp đi隠u tra tr英 l逢嬰ng, nh逢 ph逢挨ng pháp 
kho違ng cách, ph逢挨ng pháp góc b茨ng mà trong đó có ph逢挨ng pháp Bit-téc-lich. Chính vì v壱y, 
ô hình tròn đ逢嬰c s穎 d映ng r瓜ng rãi h挨n c違 trong đi隠u tra th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng r瑛ng. 

 Ô hình tròn đ逢嬰c phân làm hai lo衣i chính là ô có di羽n tích c嘘 đ鵜nh và ô có di羽n tích 
không c嘘 đ鵜nh. Ô m磯u hình tròn có di羽n tích c嘘 đ鵜nh th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng trong th嘘ng kê tài 
nguyên r瑛ng t瑛 tr逢噂c t噂i nay, k院t h嬰p v噂i ph逢挨ng pháp b嘘 trí h羽 th嘘ng theo tuy院n. Ngoài ra 
ph逢挨ng pháp này còn đ逢嬰c 泳ng d映ng trong ki吋m kê r瑛ng tr欝ng. Nh運 có di羽n tích c嘘 đ鵜nh mà 
nó có 逢u đi吋m là vi羽c b嘘 trí ô đi隠u tra c┡ng nh逢 tính toán các nhân t嘘 đ挨n gi違n h挨n. Tuy 
nhiên, trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, hình d衣ng c栄a ô c┡ng ph違i thay đ鰻i cho phù h嬰p v噂i 
đ員c đi吋m c映 th吋 荏 v鵜 trí đ員t ô, nh逢 giáp đ逢運ng ranh gi噂i khu đi隠u tra.  

Ô m磯u hình tròn có di羽n tích không c嘘 đ鵜nh là lo衣i hình phong phú đa d衣ng. Trong đó, 
có lo衣i ô ph違i xác đ鵜nh v鵜 trí và di羽n tích c映 th吋 (ph逢挨ng pháp ô 6 cây) và lo衣i ô không c亥n 
thi院t l壱p, bán kính c栄a nó tu┻ thu瓜c vào đ逢運ng kính cây n挨i đi隠u tra c┡ng nh逢 c医u t衣o c栄a 
d映ng c映 đi隠u tra, nên còn g丑i là ô 違o, nh逢 ph逢挨ng pháp th逢噂c Bit-téc-lich đã đ逢嬰c gi噂i thi羽u. 

Ô m磯u hình vuông ho員c hình ch英 nh壱t th逢運ng đ逢嬰c b嘘 trí theo ph逢挨ng pháp đi吋n hình 
đ吋 nghiên c泳u quy lu壱t k院t c医u lâm ph亥n c┡ng nh逢 xác đ鵜nh m瓜t s嘘 nhân t嘘 khi đ嘘i t逢嬰ng đi隠u 
tra đ挨n gi違n, ít bi院n đ瓜ng. Ngoài ra, chúng còn đ逢嬰c b嘘 trí c嘘 đ鵜nh đ吋 nghiên c泳u quy lu壱t 
sinh tr逢荏ng lâm ph亥n. S荏 d┄ nh逢 v壱y, vì hai lo衣i ô này d宇 xác đ鵜nh ranh gi噂i ngoài th詠c đ鵜a. 

b) Diうn tích ô mｄu 

Cùng di羽n tích ph違i đo đ院m tr詠c ti院p, di羽n tích ô m磯u không nh英ng 違nh h逢荏ng đ院n đ瓜 
chính xác, mà còn 違nh h逢荏ng đ院n chi phí th運i gian đi隠u tra. Thí d映: Khu đi隠u tra có di羽n tích 
50 ha, t雨 l羽 di羽n tích đi隠u tra là 5% (di羽n tích đo đ院m tr詠c ti院p là 2,5 ha). Khi di羽n tích ô m磯u 
thay đ鰻i, s嘘 ô m磯u và sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng bình quân thay đ鰻i theo quy lu壱t sau: 

Bi吋u 10 So sánh di羽n tích ô m磯u , s嘘 ô và sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng 

Di羽n tích ô m磯u 0.01 ha 0.05 ha 0.1 ha 0.5 ha 

S嘘 ô m磯u 250 50 25 5 
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Sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng 2.47% 5.51% 7.8% 17.4% 

Ngu欝n: Giáo trình đi隠u tra, quy ho衣ch, đi隠u ch院 r瑛ng, Tr逢運ng A衣i H丑c Lâm Nghi羽p, 1991. 

K院t qu違 trên tính cho tr逢運ng h嬰p h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng v隠 tr英 l逢嬰ng b茨ng 20% và đ瓜 tin = 
95%. T瑛 thí d映 này cho th医y, sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng t<ng theo di羽n tích ô m磯u. 

Khi sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng đ逢嬰c kh嘘ng ch院 tr逢噂c, di羽n tích ô m磯u 違nh h逢荏ng đ院n t益 l羽 di羽n 
tích đi隠u tra, t瑛 thí d映 trên ta có: 

Bi吋u 11: So sánh di羽n tích ô m磯u và t益 l羽 di羽n tích đi隠u tra  

Di羽n tích ô m磯u 0.01 ha 0.05 ha 0.1 ha 0.5 ha 

T益 l羽 di羽n tích đi隠u tra 1.3% 6% 11.3% 39% 

Ngu欝n: Giáo trình đi隠u tra, quy ho衣ch, đi隠u ch院 r瑛ng, Tr逢運ng A衣i H丑c Lâm Nghi羽p, 1991. 

(H羽 s嘘 bi院n đ瓜ng b茨ng 20% và sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng là ± 5%) 

Nh逢 v壱y, t益 l羽 di羽n tích đi隠u tra t<ng r医t nhanh khi di羽n tích ô m磯u t<ng. C違 hai tr逢運ng 
h嬰p trên, khi thay đ鰻i di羽n tích ô m磯u, h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh. Th詠c t院 không ph違i nh逢 
v壱y, mà trái l衣i, khi thay đ鰻i di羽n tích ô m磯u, h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng c┡ng thay đ鰻i theo. H羽 s嘘 bi院n 
đ瓜ng càng l噂n khi di羽n tích ô m磯u càng gi違m. T瑛 nh英ng thí d映 và nh英ng v医n đ隠 th詠c t院 nêu 
trên cho th医y, khi xác đ鵜nh di羽n tích ô m磯u thích h嬰p cho m厩i đ嘘i t逢嬰ng đi隠u tra, c亥n ti院n 
hành theo nguyên t逸c chung là: 

- Xác đ鵜nh h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng v隠 tr英 l逢嬰ng t逢挨ng 泳ng t瑛ng lo衣i di羽n tích ô m磯u 

- C<n c泳 sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng bình quân, tính s嘘 ô c亥n đo đ院m cho m厩i lo衣i di羽n 
tích ô m磯u có h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng khác nhau 

- Tính th運i gian chi phí đi隠u tra cho m厩i lo衣i ô m磯u có di羽n tích khác nhau và th運i 
gian chi phí cho c違 cu瓜c đi隠u tra. 

Di羽n tích ô m磯u t逢挨ng 泳ng v噂i t鰻ng th挨ì gian chi phí th医p nh医t đ逢嬰c xem là di羽n tích 
h嬰p lý. Tuy nhiên, các đ嘘i t逢嬰ng đi隠u tra khác nhau, h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng v隠 tr英 l逢嬰ng c┡ng khác 
nhau, vì v壱y di羽n tích ô m磯u h嬰p lý s胤 thay đ鰻i t瑛 đ嘘i t逢嬰ng này sang đ嘘i t逢嬰ng khác. 

Th詠c t院 đi隠u tra r瑛ng n逢噂c ta, khi th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng trên m衣ng l逢噂i ô h羽 th嘘ng, di羽n 
tích ô m磯u th逢運ng là 0.05 ha, còn khi b嘘 trí ô đi吋n hình, di羽n tích này th逢運ng không d逢噂i 0.25 
ha v噂i r瑛ng t詠 nhiên và 0.1 ha tr荏 lên v噂i r瑛ng tr欝ng, sao cho trên ô m磯u có không d逢噂i 100 
đ院n 150 cây. 

c) Sぐ l⇔ぢng ô mｄu 

B医t k┻ m瓜t cu瓜c đi隠u tra tài nguyên nào c┡ng ph違i th臼a mãn đ瓜 chính xác cho tr逢噂c. 
Tu┻ theo m映c đích đi隠u tra mà đ瓜 chính xác đ逢嬰c kh嘘ng ch院 khác nhau. A瓜 chính xác trong 
th嘘ng kê th逢運ng đ逢嬰c cho b荏i sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng trung bình t鰻ng th吋 t逢挨ng 泳ng v噂i đ瓜 tin c壱y 
nào đó. Trong nghiên c泳u nông lâm nghi羽p, đ瓜 tin c壱y cho tr逢噂c th逢運ng b茨ng 95%. 永ng v噂i 
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đ瓜 tin này, sai s嘘 逢挨ng đ嘘i c栄a 逢噂c l逢嬰ng trung bình t鰻ng th吋 t瑛 m磯u không l員p đ逢嬰c xác đ鵜nh 
theo công th泳c: 

+% = ± 
n

fS −1%96,1
 

Thay t益 l羽 rút m磯u f 荏 công th泳c trên b茨ng t雨 s嘘 gi英a di羽n tích c亥n đi隠u tra và di羽n tích khu 
đi隠u tra, và qua bi院n đ鰻i ta có: 

 

   (21) 

 

N院u thay F = N.a thì 
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Trong đó  

F: Di羽n tích khu đi隠u tra N: Dung l逢嬰ng t鰻ng th吋 (N = F/a) 

a: Di羽n tích ô m磯u n: S嘘 ô c亥n đi隠u tra 

S%: H羽 s嘘 bi院n đ瓜ng v隠 tr英 l逢嬰ng (ho員c theo m瓜t ch雨 tiêu nào đó tu┻ thu瓜c m映c đích đi隠u tra) 

T瑛 công th泳c trên cho th医y, v噂i sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng cho tr逢噂c, dung l逢嬰ng quan sát ph映 
thu瓜c vào h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng, di羽n tích khu đi隠u tra và di羽n tích ô m磯u. 

Trong đi隠u tra r瑛ng, thông th逢運ng t瑛 t雨 l羽 rút m磯u (t雨 l羽 di羽n tích đi隠u tra) tính s嘘 ô c亥n 
đo đ院m. Tr逢運ng h嬰p này ta có: 
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F
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 = 
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ho員c  
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Nh逢 v壱y, t雨 l羽 di羽n tích c亥n đo đ院m ph映 thu瓜c vào S%, F và a t逢挨ng 泳ng v噂i +% cho 
tr逢噂c. Khi th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng, S% là sai s嘘 t逢挨ng đ嘘i v隠 tr英 l逢嬰ng 泳ng v噂i di羽n tích ô m磯u 
khác nhau. S% có th吋 c<n c泳 vào k院t qu違 các cu瓜c đi隠u tra tr逢噂c đây trong đi隠u ki羽n t逢挨ng t詠, 
ho員c thông qua đi隠u tra s挨 b瓜. 
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Ví d映 đ吋 ki吋m kê tr英 l逢嬰ng cho ki吋u r瑛ng III A3; IIIB, IVA c栄a Lâm tr逢運ng Ma Drac  
v噂i di羽n tích x医p x雨 9000ha v噂i đ瓜 tin c壱y 95% và sai s嘘 cho tr逢噂c d逢噂i 10%. Qua đi隠u tra s挨 
b瓜 cho th医y bi院n đ瓜ng tr英 l逢嬰ng trên các ô m磯u có di羽n tích 0,2ha là 35%. Tính s嘘 ô m磯u c亥n 
đi隠u tra nh逢 sau: 

Dung l逢嬰ng t鰻ng th吋 N=F/a = 9000ha /0,2ha =  45000 

S嘘 ô m磯u c亥n đi隠u tra theo công th泳c (22): n= 
22

2

%)30(2,0*4%)10(*45000

%)30(*45000*4

+
 

n = 36 ô m磯u c亥n đi隠u tra, m厩i ô tiêu chu育n 0,2 ha. 

2.2. Các ph逢挨ng pháp  l医y m磯u trong đi隠u tra r瑛ng 

a) Ph⇔¬ng pháp rút mｄu trong điｚu tra trの l⇔ぢng gざ 

Tr逢噂c tiên c亥n phân bi羽t m瓜t s嘘 khái ni羽m v隠 rút m磯u trong đi隠u tra tr英 l逢嬰ng r瑛ng, 
làm c挨 s荏 nh壱n th泳c các ph逢挨ng pháp s胤 đ逢嬰c gi噂i thi羽u. 

Khi th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng r瑛ng cho m瓜t khu v詠c có di羽n tích l噂n, m厩i ô đi隠u tra đ逢嬰c coi 
là m瓜t đ挨n v鵜 (còn g丑i là phân t穎), còn t壱p h嬰p các giá tr鵜 v隠 tr英 l逢嬰ng c栄a các ô có th吋 phân 
chia đ逢嬰c trong khu v詠c đi隠u tra đ逢嬰c g丑i là t鰻ng th吋 (t鰻ng th吋 theo d医u hi羽u quan sát v隠 tr英 
l逢嬰ng). S嘘 l逢嬰ng ô đi隠u tra (cùng di羽n tích) có th吋 phân chia đ逢嬰c 荏 trên g丑i là dung l逢嬰ng 
t鰻ng th吋. N院u kí hi羽u N là dug l逢嬰ng t鰻ng th吋, F là di羽n tích khu đi隠u tra, a là di羽n tích ô m磯u 
thì: 

N=
a

F
      (25) 

Tuy nhiên, do đ嘘i t逢嬰ng r瓜ng l噂n, ng逢運i ta ch雨 ti院n hành đi隠u tra trên m瓜t s嘘 ô tiêu 
chu育n (ô m磯u). T壱p h嬰p s嘘 li羽u v隠 tr英 l逢嬰ng c栄a các ô này đ逢嬰c g丑i là m磯u, còn s嘘 ô đi隠u tra 
đ逢嬰c g丑i là dung l逢嬰ng m磯u. 

雲 m厩i đ嘘i t逢嬰ng, tu┻ theo trình t詠 và cách ti院n hành đi隠u tra nh茨m đáp 泳ng các m映c 
đích khác nhau, ng逢運i ta phân ra m磯u m瓜t c医p, m磯u hai c医p (ô s挨 c医p, ô th泳 c医p), m磯u phân 
kh嘘i, m磯u không phân kh嘘i. Trong m厩i lo衣i m磯u, c<n c泳 vào ph逢挨ng pháp b嘘 trí các ô đi隠u 
tra, mà phân ra các ph逢挨ng pháp rút m磯u khác nhau: ph逢挨ng pháp ng磯u nhiên, ph逢挨ng pháp 
h羽 th嘘ng, ph逢挨ng pháp ng磯u nhiên h羽 th嘘ng. D逢噂i đây l亥n l逢嬰t gi噂i thi羽u các lo衣i m磯u và 
ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô đi隠u tra trong th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng r瑛ng. 

-Mｄu mじt cＸp: N院u vi羽c đi隠u tra đ逢嬰c ti院n hành tr詠c ti院p trong s嘘 các ô m磯u có th吋 
phân chia đ逢嬰c t瑛 khu v詠c đi隠u tra đ逢嬰c g丑i là m磯u m瓜t c医p . A吋 đ挨n gi違n cho vi羽c tính toán 
và phù h嬰p v噂i th詠c ti宇n đi隠u tra r瑛ng hi羽n nay, 荏 đây ch雨 đ隠 c壱p đ院n tr逢運ng h嬰p di羽n tích các 
ô đi隠u tra nh逢 nhau và vi羽c l詠a ch丑n các ô có cùng xác su医t. Aây là ph逢挨ng pháp rút m磯u 
đang đ逢嬰c 泳ng d映ng r瓜ng rãi trong đi隠u tra r瑛ng n逢噂c ta.  

- Mｄu hai cＸp: 雲 m磯u hai c医p, vi羽c đi隠u tra đ逢嬰c ti院n hành theo hai giai đo衣n. A亥u 
tiên chia khu đi隠u tra thành các nhóm, m厩i nhóm t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t đ挨n v鵜 c栄a t鰻ng th吋. Các 
nhóm này đ逢嬰c g丑i là đ挨n v鵜 s挨 c医p hay ô s挨 c医p. Giai đo衣n hai chia ô s挨 c医p thành các đ挨n 
v鵜 nh臼 h挨n t逢挨ng t詠 nh逢 ô đi隠u tra 荏 m磯u m瓜t c医p. Chúng đ逢嬰c g丑i là ô th泳 c医p hay đ挨n v鵜 
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th泳 c医p. Sau đó, đi隠u tra trên các ô th泳 c医p 荏 m厩i ô s挨 c医p đã đ逢嬰c ch丑n. Ph逢挨ng pháp này 
đang đ逢嬰c áp d映ng trong ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên 
r瑛ng trên ph衣m vi toàn qu嘘c do Vi羽n ATQH r瑛ng th詠c hi羽n. Khi đi隠u tra ho員c theo dõi di宇n 
bi院n tài nguyên r瑛ng trên ph衣m vi toàn qu嘘c, ng逢運i ta b嘘 trí m衣ng l逢噂i ô s挨 c医p có di羽n tích 
m厩i ô là 1km2, các ô s挨 c医p đ逢嬰c b瓜 trí theo ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng trên l逢噂i to衣 đ瓜 c栄a b違n 
đ欝, m厩i ô cách nhau 8km. Sau đó, trên m厩i ô này, b嘘 trí m瓜t s嘘 ô có di羽n tích nh臼 h挨n và ti院n 
hành đi隠u tra, theo dõi trên các ô đó. 

- Mｄu có phân khぐi: Tr逢運ng h嬰p trong khu v詠c đi隠u tra có s詠 bi院n đ瓜ng l噂n v隠 tr英 
l逢嬰ng (tính theo đ挨n v鵜 m3/ha), c亥n phân chia đ嘘i t逢嬰ng đi隠u tra thành nhi隠u kh嘘i khác nhau, 
sao cho trong m厩i kh嘘i, tr英 l逢嬰ng m厩i kh嘘i t逢挨ng đ嘘i thu亥n nh医t, t瑛 đó làm gi違m sai s嘘 逢噂c 
l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng cho toàn khu v詠c. Ch鰯ng h衣n, khu đi隠u tra đ逢嬰c chia làm 3 kh嘘i, m厩i kh嘘i 
t逢挨ng 泳ng v噂i các tr衣ng thái r瑛ng khác nhau: Tr衣ng thái r瑛ng giàu, r瑛ng trung bình và r瑛ng 
nghèo. Vi羽c phân kh嘘i c┡ng có th吋 đ逢嬰c ti院n hành đ嘘i v噂i m磯u m瓜t c医p và m磯u hai c医p. Các 
kh嘘i có th吋 đ逢嬰c phân tr逢噂c ho員c sau khi đi隠u tra. Tr逢運ng h嬰p có b違n đ欝 tài nguyên đ逢嬰c xây 
d詠ng trên c挨 s荏 違nh máy bay ho員c 違nh v羽 tinh, các kh嘘i đ逢嬰c phân ngay tr逢噂c khi đi隠u tra. 

b) Ph⇔¬ng pháp bぐ trí ô điｚu tra 

Ph逢挨ng pháp rút m磯u trong đi隠u tra, th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng r瑛ng th詠c ch医t là ph逢挨ng 
pháp b嘘 trí ô m磯u trên khu v詠c đi隠u tra. A吋 có c挨 s荏 v壱n d映ng ph逢挨ng pháp này trong lâm 
nghi羽p nói chung và trong đi隠u tra r瑛ng nói riêng, c亥n n逸m đ逢嬰c lý thuy院t chung v隠 các 
ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u 

Trong th嘘ng kê toán h丑c t欝n t衣i hai ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u chính đó là ph逢挨ng 
pháp ng磯u nhiên và ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng. Ngoài ra còn có ph逢挨ng pháp k院t h嬰p gi英a hai 
ph逢挨ng pháp này đ逢嬰c g丑i là ph逢挨ng pháp ng磯u nhiên h羽 th嘘ng. D逢噂i đây l亥n l逢嬰t gi噂i thi羽u 
t瑛ng ph逢挨ng pháp. 

- Bぐ trí ô mｄu theo ph⇔¬ng pháp ngｄu nhiên 

Gi違 s穎 m瓜t khu r逢ng nào đó đ逢嬰c th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng, trong đó các ô m磯u đ逢嬰c b嘘 trí 
ng磯u nhiên, thì cách ti院n hành nh逢 sau: 

- C<n c泳 di羽n tích ô m磯u chia khu đi隠u tra trên b違n đ欝 ho員c trên 違nh máy bay thành 
m瓜t m衣ng l逢噂i ô vuông, m厩i ô có di羽n tích b茨ng m瓜t ô đi隠u tra. 

- Aánh s嘘 th泳 t詠 các ô trong m衣ng l逢噂i t瑛 1 đ院n N 

- C<n c泳 s嘘 l逢嬰ng ô c亥n đi隠u tra, dùng b違ng ng磯u nhiên ho員c ph逢挨ng pháp rút th<m 
xác đ鵜nh s嘘 th泳 t詠 các ô c亥n đi隠u tra. 

- C<n c泳 b違n đ欝, xác đ鵜nh v鵜 trí các ô  c亥n đi隠u tra ngoài th詠c đ鵜a. Ô m磯u ng磯u nhiên 
có 逢u đi吋m là: giá tr鵜 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng trên ô hay trên ha c栄a khu đi隠u tra không có sai s嘘 
h羽 th嘘ng, vì khi dung l逢嬰ng quan sát đ栄 l噂n, phân b嘘 tr英 l逢嬰ng ti羽m c壱n đ院n ph医n b嘘 chu育n. 
姶u đi吋m th泳 hai là 逢噂c l逢嬰ng đ逢嬰c sai s嘘 đi隠u tra. V隠 nh逢嬰c đi吋m, khó xác đ鵜nh ranh gi噂i, v鵜 
trí các ô ngoài th詠c đ鵜a và kh違 n<ng đ衣i di羽n c栄a các ô trong khu đi隠u tra có th吋 không cao, 
khi các ô l詠a ch丑n không tr違i đ隠u trên di羽n tích. T瑛 nh英ng h衣n ch院 này, ph逢挨ng pháp rút m磯u 
ng磯u nhiên ít đ逢嬰c s穎 d映ng h挨n trong lâm nghi羽p nói chung và trong th嘘ng k院 tr英 l逢嬰ng nói 
riêng. 
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- Bぐ trí ô mｄu theo ph⇔¬ng pháp hう thぐng 

Aây là ph逢挨ng pháp đi隠u tra mà các ô m磯u đ逢嬰c xác đ鵜nh và b嘘 trí tr逢噂c trên b違n đ欝 
ho員c trên 違nh máy bay. Tu┻ theo cách b嘘 trí c映 th吋, có th吋 chia ra: 

- Bぐ trí theo dＶi song song cách đｚu: Trên th詠c đ鵜a, khu v詠c đi隠u tra đ逢嬰c chia thành 
các gi違i có chi隠u r瓜ng không đ鰻i và song song cách đ隠u. Trên m厩i gi違i, tu┻ theo ph逢挨ng pháp 
xác đ鵜nh tr英 l逢嬰ng mà đo đ院m các ch雨 tiêu c亥n thi院t. 姶u đi吋m c栄a ph逢挨ng pháp là di羽n tích 
đi隠u tra đ逢嬰c tr違i đ隠u trên toàn b瓜 khu v詠c c亥n th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng, nên tính đ衣i di羽n cao. Tuy 
nhiên, h衣n ch院 c挨 b違n là khó gi英 đ逢嬰c chi隠u r瓜ng gi違i c嘘 đ鵜nh khi ti院n hành đi隠u tra, t瑛 đó 
làm gi違m đ瓜 chính xác c栄a k院t qu違 đi隠u tra. 

Cách ti院n hành: C<n c泳 vào t益 l羽 đi隠u tra xác đ鵜nh di羽n tích đo đ院m chi ti院t. Ti院p đó, 
có th吋 c<n c泳 vào t鰻ng chi隠u dài các gi違i đ鵜nh tr逢噂c mà tính chi隠u r瓜ng c栄a gi違i, ho員c c<n c泳 
chi隠u r瓜ng c栄a gi違i mà tính chi隠u dài các gi違i, t瑛 đó xác đ鵜nh s嘘 gi違i c亥n đi隠u tra. T嘘t nh医t là 
đi隠u ch雨nh s嘘 gi違i và chi隠u r瓜ng c栄a gi違i sao cho h嬰p lý trên c挨 s荏 di羽n tích cho tr逢噂c. 

- Bぐ trí theo tuyｘn song song cách đｚu: Trên di羽n tích đi隠u tra, xác đ鵜nh m瓜t s嘘 tuy院n, 
trên đó b嘘 trí các ô m磯u cách đ隠u nhau. Aây là ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u c違i ti院n c栄a ph逢挨ng 
pháp gi違i song song cách đ隠u. N院u vi羽c b嘘 trí h嬰p lý, k院t qu違 đi隠u tra không kém ki吋u b嘘 trí 
theo gi違i, mà còn gi違m đ逢嬰c công đo đ院m ngoài th詠c đ鵜a. 

Cách ti院n hành: C<n c泳 s嘘 l逢嬰ng ô c亥n đi隠u tra và chi隠u dài các tuy院n, tính kho違ng 
cách gi英a các ô. Có th吋 b嘘 trí các ô đi隠u tra tr詠c ti院p ngoài th詠c đ鵜a ho員c b嘘 trí tr逢噂c trên b違n 
đ欝, sau đó đ嘘i chi院u và xác đ鵜nh v鵜 trí c映 th吋 c栄a các ô ngoài th詠c đ鵜a. Trên các ô, c┡ng tu┻ 
theo ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh tr英 l逢嬰ng, nh逢 ph逢挨ng pháp bi吋u th吋 tích (m瓜t nhân t嘘, hai nhân 
t嘘 hay bi吋u th吋 tích c医p chi隠u cao) ho員c bi吋u tiêu chu育n hay các công th泳c đo nhanh mà th嘘ng 
kê các nhân t嘘 c亥n thi院t. 

- Bぐ trí theo mＴng l⇔ずi ô vuông: Trên th詠c đ鵜a, b嘘 trí các tuy院n song song cách đ隠u 
theo hai chi隠u vuông góc, t衣i giao đi吋m các tuy院n b嘘 trí các ô đi隠u tra. Aây là tr逢運ng h嬰p đ員c 
bi羽t c栄a ph逢挨ng pháp b嘘 trí h羽 th嘘ng trên tuy院n song song cách đ隠u, khi kho違ng cách gi英a các 
tuy院n b茨ng kho違ng các gi英a các ô trên tuy院n, đ欝ng th運i theo h逢噂ng vuôg góc v噂i các tuy院n, 
các ô đi隠u tra đ隠u n茨m trên đ逢運ng th鰯ng. 

Cách ti院n hành: C<n c泳 s嘘 ô c亥n đi隠u tra, b嘘 trí các tuy院n theo hai chi隠u vuông góc, 
sao cho s嘘 giao đi吋m c栄a các tuy院n x医p x雨 b茨ng s嘘 ô c亥n đi隠u tra. So v噂i tuy院n song song cách 
đ隠u, ph逢挨ng pháp m衣ng l逢噂i ô vuông có ph泳c t衣p h挨n, vì v壱y c亥n b嘘 trí tr逢噂c trên b違n đ欝. 

C┡ng theo ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u ki吋u m衣ng l逢噂i ô vuông. Vi羽n ATQH r瑛ng chia 
đ医t đ欝i núi trên ph衣m vi toàn qu嘘c thành m衣ng l噂i hình ô vuông có c衣nh 8x8km. T衣i m厩i đi吋m 
góc ô vuông 荏 khu v詠c có đ医t lâm nghi羽p, b嘘 trí 1 ô s挨 c医p có kích th逢噂c 1x1km đ吋 đi隠u tra 
các ch雨 tiêu v隠 r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p. 

So v噂i ph逢挨ng pháp b嘘 trí ng磯u nhiên, ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng có h衣n ch院 ch逢a có công 
th泳c xác đ鵜nh chính xác sai s嘘 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng bình quân trên ô hay trên ha cho c違 khu 
đi隠u tra. V隠 逢u đi吋m, ph逢挨ng pháp b嘘 trí h羽 th嘘ng theo tuy院n d宇 th詠c hi羽n, các ô m磯u tr違i đ隠u 
trên di羽n tích, làm t<ng tính đ衣i di羽n c栄a các k院t qu違 đi隠u tra. Chính vì v壱y, cách b嘘 trí ô m磯u 
theo ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng đ逢嬰c s穎 d映ng r瓜ng rãi, thông d映ng h挨n c違 là ph逢挨ng pháp tuy院n 
song song cách đ隠u. 
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- Ph⇔¬ng pháp kｘt hぢp 

Ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u k院t h嬰p hay còn g丑i là ph逢挨ng pháp ng磯u nhiên h羽 th嘘ng 
nh茨m l嬰i d映ng 逢u đi吋m v隠 m員t lý thuy院t c栄a m磯u ng磯u nhiên c┡ng nh逢 tình đ挨n gi違n và kh違 
n<ng đ衣i di羽n c栄a m磯u h羽 th嘘ng. Khi áp d映ng ph逢挨ng pháp này, đi吋m đ亥u c栄a m衣ng l逢噂i h羽 
th嘘ng đ逢嬰c ch丑n ng磯u nhiên, các đi吋m còn l衣i đ逢嬰c b嘘 trí h羽 th嘘ng. 雲 nh英ng cu瓜c đi隠u tra tr英 
l逢嬰ng r瑛g trên ph衣m v鵜 r瓜ng l噂n, toàn b瓜 di羽n tích đ逢嬰c chia h羽 th嘘ng theo ô vuông. T瑛 m厩i ô 
vuông, các ô đi隠u tra đ逢嬰c b嘘 trí ng磯u nhiên. 

Ngoài các ph逢挨ng pháp b嘘 trí ô m磯u đã trình bày 荏 trên, đôi khi đi隠u tra r瑛ng còn s穎 
d映ng ô m磯u đi吋n hình. Trong ph衣m vi t瑛ng lô hay t瑛ng ki吋u tr衣ng thái r瑛ng, l壱p các ô đi吋n 
hình th嘘ng kê các nhân t嘘 c亥n thi院t. T瑛 đó, suy di宇n cho toàn b瓜 đ嘘i t逢嬰ng. Ph逢挨ng pháp này 
th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng khi di羽n tích đi隠u tra không l噂n và đ嘘i t逢嬰ng đi隠u tra ít ph泳c t衣p, k院t 
h嬰p v噂i b違n đ欝 tài nguyên hay 違nh máy bay. N院u có 違nh máy bay, c亥n phân lo衣i tr衣ng thái 
ngay trên 違nh. C<n c泳 các ki吋u tr衣ng thái đã phân chia, đ嘘i chi院u ki吋m tra l衣i ngoài th詠c đ鵜a. 
Sau đó, m厩i ki吋u tr衣ng thái b嘘 trí m瓜t s嘘 ô đi吋n hình trên các lô c映 th吋, phân b嘘 đ隠u trên  di羽n 
tích đi隠u tra. L医y tr英 l逢嬰ng bình quân c栄a các ô cùng ki吋u tr衣ng thái làm giá tr鵜 逢噂c l逢嬰ng tr英 
l逢嬰ng cho ki吋u tr衣ng thái đó trên ph衣m vi toàn khu đi隠u tra. Ph逢挨ng pháp này có nh逢嬰c đi吋m 
là đ瓜 chính xác tu┻ thu瓜c vào m泳c đ瓜 đ衣i di羽n c栄a ô m磯u. Tuy v壱y, h衣n ch院 này s胤 đ逢嬰c lo衣i 
tr瑛 d亥n khi s嘘 ô đi吋n hình c栄a m厩i ki吋u tr衣ng thái t<ng lên. 

c) Phân khぐi trong thぐng kê trの l⇔ぢng rなng 

Tr逢運ng h嬰p ô đi隠u tra có s詠 bi院n đ瓜ng rõ nét v隠 tr英 l逢嬰ng t瑛 v鵜 trí này đ院n v鵜 trí khác, 
c亥n thi院t ph違i phân chia khu đi隠u tra thành nhi隠u kh嘘i khác nhau, sao cho trong m厩i kh嘘i tr英 
l逢嬰ng t逢挨ng đ嘘i 鰻n đ鵜nh. Làm nh逢 v壱y s胤 gi違m đ逢嬰c sai s嘘 khi 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng bình 
quân. 

Vi羽c phân kh嘘i t嘘t nh医t là ti院n hành tr逢噂c khi đi隠u tra. C<n c泳 vào b違n đ欝 tài nguyên 
hay 違nh máy bay, phân kh嘘i tr詠c ti院p trên đó. D詠a vào bi院n đ瓜ng v隠 tr英 l逢嬰ng theo kinh 
nghi羽m và di羽n tích các kh嘘i, xác đ鵜nh s嘘 l逢嬰ng ô đi隠u tra cho m厩i kh嘘i. Sau đó, vi羽c b嘘 trí 
các ô m磯u trên m厩i kh嘘i ngoài th詠c đ鵜a có th吋 s穎 d映ng m瓜t trong các ph逢挨ng pháp đã trình 
bày 荏 trên. N院u không có b違n đ欝 tài nguyên ho員c 違nh máy bay, có th吋 thông qua k院t qu違 đo 
nhanh t鰻ng di羽n ngang đ吋 phân kh嘘i. 

2.3. N瓜i dung và ph逢挨ng pháp đi隠u tra đo đ院m 

a) Ai隠u tra đo đ院m trên ô s挨 c医p  

Ô s挨 c医p là ô m磯u đ逢嬰c b嘘 trí theo ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng trên đ医t lâm nghi羽p, theo 
l逢噂i to衣 đ瓜 có c詠 li ô 5,65 x 5,65km. C泳 sau 5 n<m s胤 đi隠u tra l衣i ÔSC m瓜t l亥n. T鰻ng s嘘 ÔSC 
trên toàn qu嘘c là 4200.  H羽 th嘘ng ÔSC đ逢嬰c thi院t k院, xác đ鵜nh t丑a đ瓜 trên b違n đ欝 hi羽n tr衣ng 
r瑛ng và b違n đ欝 n隠n đ鵜a hình, h羽 t丑a đ瓜 UTM, t益 l羽 1:50.000. 
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            Hình 3. S挨 đ欝 b嘘 trí ô s挨 c医p 

 

Kích th逢噂c ÔSC 1x1km. Di羽n tích m厩i ÔSC là 100 ha. Xu医t phát t瑛 tâm O theo các 
h逢噂ng B逸c và Aông l壱p 2 gi違i đo đ院m vuông góc hình L, m厩i gi違i có 20 ô th泳 c医p, có kích 
th逢噂c 20x25 m, di羽n tích m厩i ô là 500 m2. 

 Nじi dung điｚu tra trong ÔSC bao gげm:  

5 Xác đおnh vお trí ÔSC 

 Các ô s挨 c医p đã đ逢嬰c thi院t k院 và xác đ鵜nh trên b違n đ欝 đ鵜a hình UTM t益 l羽 1/50.000 v噂i 
các thông tin bao g欝m (1) s嘘 hi羽u ÔSC theo h羽 th嘘ng toàn qu嘘c và n瓜i t雨nh; (2) s嘘 hi羽u m違nh 
b違n đ欝 UTM t益 l羽 1/50.000 và t丑a đ瓜 l逢噂i ô vuông (l逢噂i 1km) 

 C<n c泳 vào các thông tin trên, đánh d医u v鵜 trí tâm ÔSC trên m違nh b違n đ欝 UTM t益 l羽 
1/50.000. 

 Xác đ鵜nh tâm ÔSC b茨ng máy GPS ho員c b茨ng b違n đ欝 đ鵜a hình và đo đ衣c t瑛 đi吋m d磯n, 
là nh英ng đi吋m có đ鵜a hình d宇 nh壱n bi院t nh医t và ít thay đ鰻i theo th運i gian nh逢 ngã ba su嘘i, 
cách tâm ÔSC d逢噂i 3km. C<n c泳 vào c詠 li t瑛 đi吋m d磯n t噂i tâm O và góc ph逢挨ng v鵜 trên b違n 
đ欝 đ吋 xác đ鵜nh tâm O trên th詠c đ鵜a. 

5 Lｆp giＶi đo đｘm và các Ô đo đｘm 

T瑛 tâm ÔSC (m嘘c lo衣i A) l壱p 2 gi違i đo đ院m, m厩i gi違i g欝m 20 Ô đo đ院m. 

8km 

4km

4km 

L逢噂i t丑a đ瓜 b違n đ欝 Ô s挨 c医p 

8km 

5,65  km 
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 GiＶi 1: Theo h逢噂ng B逸c, dùng đ鵜a bàn c亥m tay và phóng tiêu đ吋 phát m瓜t tuy院n 
th鰯ng dài 500m (c詠 ly c違i b茨ng) theo góc ph逢挨ng v鵜 là 0o, l壱p m瓜t gi違i đo đ院m b茨ng cách 
c泳 25m đóng m瓜t m嘘c (m嘘c lo衣i B), đây chính là m嘘c ranh gi噂i gi英a các ô đo đ院m. T瑛 
m嘘c lo衣i B, phát tuy院n vuông góc sang hai phía c栄a tr映c gi違i đo đ院m đ吋 đóng m嘘c lo衣i C, 
t瑛 tr映c đ院n m嘘c lo衣i C dài 10 m và đây là các góc c栄a ô đo đ院m 500m2 (25m x 20m). 

 Ghi s嘘 hi羽u Ô đo đ院m t瑛 1 - 20 b茨ng s挨n đ臼, m員t s嘘 quay v隠 tâm ÔSC, ô đo đ院m s嘘 1 
đ逢嬰c đóng m嘘c t衣i tâm ÔSC (t泳c là m嘘c 0 c栄a tuy院n m荏 gi違i đo đ院m). 

 雲 nh英ng n挨i có đi隠u ki羽n đ鵜a hình đ員c bi羽t (nh逢 núi đá, sông, h欝, ao...), không th吋 m荏 
gi違i đo đ院m 1 theo h逢噂ng B逸c thì cho phép chuy吋n gi違i 1 m荏 theo h逢噂ng Nam. 

  GiＶi 2: M荏 theo h逢噂ng Aông. B逸t đ亥u t瑛 đi吋m cách tâm O là 10m, dùng đ鵜a bàn c亥m 
tay và phóng tiêu đ吋 phát m瓜t tuy院n th鰯ng dài 500m (c詠 ly c違i b茨ng) theo góc ph逢挨ng v鵜 là 
90o, l壱p m瓜t gi違i đo đ院m b茨ng cách c泳 25m đóng m瓜t m嘘c lo衣i B, Aây chính là m嘘c ranh gi噂i 
gi英a các ô đo đ院m. T瑛 m嘘c lo衣i B ti院n hành phát vuông góc sang hai phía c栄a tr映c gi違i đo 
đ院m đ吋 đóng m嘘c lo衣i C, t瑛 tr映c đ院n m嘘c lo衣i C này dài 10m và đây là các góc c栄a ô đo đ院m 
500m2. 

 Ghi s嘘 hi羽u đo đ院m t瑛 21÷40 b茨ng s挨n đ臼, m員t s嘘 quay v隠 tâm ÔSC. Ô đo đ院m s嘘 21 
đ逢嬰c b逸t đ亥u đóng m嘘c t衣i m嘘c C c栄a ô đo đ院m s嘘 1 c栄a gi違i 1. 

 雲 nh英ng n挨i có đi隠u ki羽n đ鵜a hình đ員c bi羽t (nh逢 núi đá, sông, h欝 ao...), n院u không th吋 
m荏 gi違i 2 theo h逢噂ng Aông thì cho phép chuy吋n gi違i 2 m荏 theo h逢噂ng Tây. 

5 Aóng Mぐc 

 Aóng m嘘c tâm ÔSC (m嘘c lo衣i A): M嘘c này đ逢嬰c chôn t衣i v鵜 trí tâm ÔSC. M嘘c đúc 
b茨ng bê tông có lõi s逸t, m嘘c hình đ院, cao 40 ÷ 50cm. M員t trên ph鰯ng, có kích th逢噂c 20x20cm, 
kh逸c ch英 sâu (chìm) và r瓜ng 5mm, k飲 hai m┡i tên ch雨 h逢噂ng c栄a gi違i đo đ院m và ghi s嘘 hi羽u 
c栄a ÔSC  (s嘘 hi羽u toàn qu嘘c). Trong tr逢運ng h嬰p ÔSC phân b嘘 荏 n挨i quá xa xôi và khó kh<n 
thì cho phép thay bê tông b茨ng kh嘘i đá nh逢ng v磯n ph違i đ違m b違o k悦 thu壱t nh逢 đã nêu trên đ嘘i 
v噂i m嘘c bê tông. 

M嘘c phân bi羽t ô đo đ院m (m嘘c lo衣i B): M嘘c ph違i làm b茨ng g厩 t嘘t, bóc v臼, dài 40 ÷ 
60cm, đ逢運ng kính 4 ÷ 6cm, chôn sâu ít nh医t là 1/2 chi隠u dài. V衣c m員t g亥n đ亥u m嘘c (cách 8 ÷ 
10cm) đ吋 ghi s嘘 hi羽u m嘘c b茨ng s嘘 違 R壱p. 

M嘘c xác đ鵜nh di羽n tích ô đo đ院m (m嘘c lo衣i C): Làm b茨ng g厩 ho員c n泳a, dài 1,3 ÷ 1,5m, 
trên đ亥u m嘘c có làm ch英 th壱p theo h逢噂ng c栄a c衣nh ô đo đ院m, đ吋 d宇 nh壱n bi院t ph衣m vi ô đo 
đ院m, m嘘c đ逢嬰c chôn sâu ít nh医t là 1/5 chi隠u dài c丑c m嘘c. 

M嘘c tuy院n khoanh lô (m嘘c lo衣i D): M嘘c tuy院n khoanh lô làm b茨ng g厩 dài 40cm, 
đ逢運ng kính 3 ÷ 4cm, v衣c m員t g亥n đ亥u m嘘c dài 5 ÷ 6cm đ吋 ghi s嘘 hi羽u đi吋m đo (s嘘 La mã), 
m嘘c đ逢嬰c chôn sâu ít nh医t là 1/2 chi隠u dài. 

    M嘘c đ逢運ng d磯n t噂i tâm ÔSC: T逢挨ng t詠 nh逢 m嘘c lo衣i B ho員c có th吋 làm trên cây có 
đ逢運ng kính (D>15cm) ho員c t違ng đá l噂n có tr丑ng l逢嬰ng l噂n h挨n 100 kg khó di  chuy吋n đ逢嬰c. 

 BＶn đげ Ô s¬ cＸp  
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Hình 4. S挨 đ欝 thi院t k院 ô s挨 c医p 

A嘘i v噂i nh英ng ÔSC  đi隠u tra l亥n th泳 nh医t: B違n đ欝 n隠n ÔSC làm trên gi医y bóng can t瑛 
b違n đ欝 đ鵜a hình t益 l羽 g嘘c, t益 l羽 1:10.000. N院u không có b違n đ欝 g嘘c t益 l羽 1:10.000 thì phóng 
t瑛 b違n đ欝 đ鵜a hình có t益 l羽 nh臼 h挨n (1:25.000 ho員c 1:50.000) nh逢ng ph違i đ違m b違o ch医t 
l逢嬰ng k悦 thu壱t. Tr逢運ng h嬰p c詠 ly t瑛 đi吋m d磯n đ院n tâm ÔSC t瑛 3 đ院n 5km, cho phép v胤 
đ逢運ng d磯n vào s挨 đ欝 có t益 l羽 1:25.000 nh逢ng b違n đ欝 ÔSC (ph亥n khoanh v胤 di羽n tích 100 
ha) nh医t thi院t ph違i v胤 đúng t益 l羽 1:10.000. V胤 b鰻 sung các chi ti院t đ鵜a hình đ鵜a v壱t m噂i nh逢 
làng b違n, đ逢運ng sá, các công trình xây d詠ng, các đ鵜a v壱t khác mà ch逢a th吋 hi羽n trên b違n đ欝. 
Ghi h逢噂ng n逢噂c ch違y và đ逢運ng đi đ院n đ鵜a danh g亥n nh医t. Các đ逢運ng nét đ鵜a hình đ鵜a v壱t ph違i 
can r瓜ng ra ngoài ranh gi噂i (Ph衣m vi 100ha) ÔSC t瑛 2-3cm. S挨 đ欝 đ逢運ng d磯n, ranh gi噂i ÔSC, 
gi違i đo đ院m, th吋 hi羽n lên s挨 đ欝 b茨ng đ逢運ng m詠c đen, còn ranh gi噂i lô th吋 hi羽n b茨ng đ逢運ng 
ch医m ch医m (.....), s嘘 hi羽u lô, tr衣ng thái r瑛ng ho員c lo衣i đ医t đai ph違i ghi theo đúng qui đ鵜nh 
b茨ng m詠c đen. Các đ逢運ng tuy院n đi隠u tra ghi b茨ng chì đen có ch医m các đi吋m m嘘c 100m, đ逢嬰c 
trình bày 荏 m員t sau c栄a b違n đ欝 ô s挨 c医p. 

 Thông tin c¬ bＶn cてa ÔSC bao g欝m th運i gian, đ鵜a đi吋m và ng逢運i đi隠u tra; th泳 t詠 l亥n 
đi隠u tra l員p l衣i; ch栄 s荏 h英u ÔSC; tr衣ng thái đ医t r瑛ng; c詠 ly t噂i thôn b違n; c詠 li t噂i ch嬰; c詠 li t噂i 
đ逢運ng b瓜, đ逢運ng th栄y, đ逢運ng s逸t, đ逢運ng v壱n xu医t lâm nghi羽p g亥n nh医t; các nhân t嘘 đi隠u tra. 

Khoanh vｖ các lô trＴng thái rなng và đＸt rなng trong ÔSC 

 N挨i có 違nh máy bay còn giá tr鵜 s穎 d映ng (違nh ch映p tr逢噂c th運i đi吋m đi隠u tra không quá 
3 n<m) thì ti院n hành gi違i đoán, khoanh v胤 các lo衣i đ医t đai, lo衣i r瑛ng trên 違nh r欝i chuy吋n ho衣 
sang b違n đ欝 ÔSC. Ti院n hành ki吋m tra th詠c đ鵜a vi羽c khoanh v胤, phân lo衣i tr衣ng thái c栄a 違nh và 
b鰻 sung ch雨nh s穎a các sai sót vào b違n đ欝 ÔSC. 
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  Tr逢運ng h嬰p không có 違nh máy bay, dùng h羽 th嘘ng tuy院n đi隠u tra đ吋 khoanh v胤, c詠 ly 
tuy院n cách tuy院n là 250m, h逢噂ng tuy院n song song v噂i c衣nh B逸c-Nam c栄a ÔSC. 

 Ph逢挨ng pháp m荏 các tuy院n đi隠u tra trong ÔSC nh逢 sau: T衣i tâm ÔSC (m嘘c A), ti院n 
hành phát m瓜t tuy院n th鰯ng dài 500m (c詠 ly c違i b茨ng), ng逢嬰c chi隠u v噂i tuy院n đã m荏 làm gi違i 
đo đ院m, t衣o thành m瓜t tr映c d磯n xuyên su嘘t ÔSC (1000m) và c泳 100m l衣i đóng m瓜t m嘘c lo衣i 
D. Trên tr映c này, ti院n hành m荏 thêm 5 tuy院n đi隠u tra nhánh th鰯ng và vuông góc v隠 hai phía 
c栄a đ逢運ng tr映c đã phát, các nhánh cách đ隠u 250m và có chi隠u dài b茨ng chi隠u dài c衣nh ÔSC 
(1000m) và song song v噂i c衣nh B逸c-Nam c栄a ÔSC. Ti院n hành đo đ衣c các tuy院n đi隠u tra này 
b茨ng đ鵜a bàn c亥m tay và ghi k院t qu違 vào phi院u đo đ衣c. T衣i v鵜 trí 0/0 và v鵜 trí 1000m c栄a tuy院n 
I ho員c tuy院n V, phát 2 c衣nh ô s挨 c医p m厩i c衣nh dài 1000 m, vuông góc v噂i 5 tuy院n đã thi院t k院 
荏 trên, ti院n hành đo đ衣c ghi k院t qu違 vào phi院u đo đ衣c b茨ng đ鵜a bàn, mô t違 s詠 thay đ鰻i tr衣ng 
thái r瑛ng và đ医t đai ghi vào phi院u. 

  Aiｚu kiうn phân chia lô 

 Lo衣i đ医t đai, tr衣ng thái r瑛ng khác nhau thì chia lô khác nhau. 

 Di羽n tích t嘘i thi吋u đ吋 chia lô là 0,5 - 1 ha. 

  Ph⇔¬ng pháp khoanh lô 

 Aぐi vずi viうc điｚu tra ÔSC lＺn thと nhＸt: Ai trên tuy院n đi隠u tra và các đ逢運ng đo khác 
ti院n hành mô t違 s詠 thay đ鰻i lo衣i đ医t đai, lo衣i r瑛ng, dùng các m嘘c đo đ衣c đ吋 xác đ鵜nh v鵜 trí, 
ranh gi噂i lô c逸t qua các đ逢運ng đó. T衣i v鵜 trí thay đ鰻i này đi r胤 v隠 hai phía c栄a đ逢運ng đi隠u tra 
(cách đ逢運ng đi隠u tra ít nh医t 100m) đ吋 xác đ鵜nh h逢噂ng và c詠 ly c栄a đ逢運ng ranh gi噂i lô. 

 Aぐi vずi điｚu tra lＴi ÔSC cてa chu k┻ tr⇔ずc: Ai trên tuy院n đi隠u tra và các đ逢運ng đo 
khác đ吋 ki吋m tra l衣i ranh gi噂i lô, ranh gi噂i các trang thái đã khoanh v胤 trong l亥n đi隠u tra 
tr逢噂c. N院u th医y có s詠 thay đ鰻i v隠 di羽n tích, tr衣ng thái, do b医t k┻ nguyên nhân nào thì ph違i 
ti院n hành xác đ鵜nh l衣i ranh gi噂i lô. N院u không có s詠 thay đ鰻i nào thì gi英 nguyên nh逢 l亥n đi隠u 
tra 荏 chu k┻ tr逢噂c.  

 Tính diうn tích lô 

 Aぐi vずi nhのng ÔSC điｚu tra lＺn thと nhＸt: Dùng máy đo di羽n tích hay l逢噂i đi吋m đ吋 
tính di羽n tích trên b違n đ欝. T鰻ng di羽n tích các lô c瓜ng v噂i đ医t tr瑛 b臼 ph違i đ衣t sai s嘘 ± 2% (t瑛 
98 ha đ院n 102 ha) thì cho phép bình sai, di羽n tích lô l医y 1 s嘘 l飲. 

  Aぐi vずi nhのng ÔSC điｚu tra lＴi cてa chu k┻ tr⇔ずc: Tính l衣i di羽n tích nh英ng lô có thay 
đ鰻i v隠 ranh gi噂i so v噂i l亥n tr逢噂c. Các lô không có s詠 thay đ鰻i v隠 ranh gi噂i thì v磯n gi英 nguyên 
đi羽n tích l亥n tr逢噂c. 

 Thu thｆp sぐ liうu trong Ô đo đｘm 

 Ti院n hành đo đ院m ghi chép t医t c違 các lo衣i tài nguyên hi羽n có trong ô đo đ院m (ÔAA) 
theo qui đ鵜nh sau đây: 

 Các ÔAA thu瓜c tr衣ng thái I (g欝m IA, IB, IC) ch雨 đo đ院m cây tái sinh, cây đ員c s違n và 
mô t違 đi隠u ki羽n hoàn c違nh c栄a ô đo đ院m. 
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 Các tr衣ng thái r瑛ng còn l衣i ph違i đo đ院m cây tái sinh, bao g欝m cây g厩, tre n泳a, đ員c 
s違n... theo qui đ鵜nh sau: 

  Cây gざ rなng tば nhiên: Toàn b瓜 s嘘 cây trong ÔAA 荏 r瑛ng g厩 t詠 nhiên ho員c r瑛ng h厩n 
giao (g厩 + tre n泳a ho員c tre n泳a + g厩) đ隠u ph違i th嘘ng kê, đo đ院m xác đ鵜nh tên loài cây, đ逢運ng 
kính c栄a t医t c違 các cây g厩 có D ≥ 8cm. Riêng r瑛ng Tràm đo đ逢運ng kính cây có D≥ 6cm, r瑛ng 
A逢噂c đo đ逢運ng kính cây có D≥ 12 cm. A逢運ng kính đ逢嬰c đo t衣i v鵜 trí 1,3 mét (ngang ng詠c), 
riêng r瑛ng A逢噂c (ng壱p m員n) ph違i đo 荏 v鵜 trí trên g丑ng vó 1,3m. A挨n v鵜 đo đ逢運ng kính là cm, 
không chia c医p kính. 

 Ao cây hai thân: N院u thân cây g厩 phân thành hai nhánh phía d逢噂i v鵜 trí 1,3m thì coi 
nh逢 hai cây, còn n院u phía trên 1,3m thì coi nh逢 m瓜t cây. 

 Ghi các k院t qu違 đo đ院m vào bi吋u g欝m nh英ng thông tin chính sau: tên loài cây; s嘘 
l逢嬰ng cây đo đ院m; đ逢運ng kính ngang ng詠c; ph育m ch医t cây và ph育m ch医t các đo衣n g厩; chi隠u 
cao vút ng丑n; chi隠u cao d逢噂i cành; bán kính tán theo các h逢噂ng Aông-Tây-Nam-B逸c;  

  Cây đｐc sＶn: ph違i đo đ院m cây đ員c s違n trong ÔAA theo m磯u bi吋u g欝m nh英ng thông 
tin chính sau: tên loài cây đ員c s違n; m映c đích s穎 d映ng; s嘘 l逢嬰ng cây đo đ院m; s違n l逢嬰ng; b瓜 
ph壱n s穎 d映ng; mùa ra hoa; c逢運ng đ瓜 khai thác; m泳c đ瓜 s穎 d映ng. 

 Cây tái sinh: Cây tái sinh đ逢嬰c ti院n hành đi隠u tra trên t医t c違 các tr衣ng thái r瑛ng g厩 và 
đ医t tr嘘ng (Ic, Ib). Ti院n hành l壱p ô d衣ng b違n song song v噂i tr映c gi違i đo đ院m, n茨m bên ph違i theo 
h逢噂ng ti院n c栄a gi違i, cách tr映c c栄a gi違i đo 1 m, và chi隠u r瓜ng gi違i 2m, chi隠u dài 25m (đúng 
b茨ng chi隠u dài ÔAA g厩 l噂n). Trên ô d衣ng b違n th嘘ng kê cây tái sinh vào phi院u. Nh英ng cây có 
chi隠u cao ≥ 0.25 m ghi t瑛ng cây vào phi院u, nh英ng cây có chi隠u cao < 0.25 m ghi g瓜p chung 
theo loài. Ch医t l逢嬰ng phân theo ba m泳c (kho飲, y院u và trung bình). Ngu欝n g嘘c tái sinh c亥n xác 
đ鵜nh rõ do h衣t hay do m丑c ch欝i. Ghi vào phi院u đi隠u tra g欝m nh英ng thông tin chính c栄a ÔSC 
nh逢 sau: s嘘 hi羽u, v鵜 trí, đ瓜 cao, đ瓜 d嘘c, h逢噂ng d嘘c c栄a ÔSC; t益 l羽 đá n鰻i; cây b映i và chi隠u cao 
cây b映i; th違m t逢挨i và chi隠u cao th違m t逢挨i; tr衣ng thái đ医t r瑛ng. 

2mx2m              2mx3m  

      10 m   

                           25m 

Ô th泳 c医p 1                                                                 Ô th泳 c医p 2 

  Hình 5. Ô th泳 c医p 

  Ao đｘm rなng trげng (không tính các diうn tích làm giàu rなng) 

Rなng trげng có đ⇔ぜng kính ngang ngばc bình quân D1.3≥ 5 cm: đo đ院m nh逢 ô r瑛ng g厩 
t詠 nhiên, không phân bi羽t c叡 kính to h挨n ho員c nh臼 h挨n 5cm. 

  Rなng trげng có đ⇔ぜng kính ngang ngばc bình quân D1.3< 5 cm: ch雨 đ院m t鰻ng s嘘 cây 
theo loài n茨m 荏 phía n穎a ô bên ph違i theo h逢噂ng ti院n c栄a gi違i, đo chi隠u cao vút ng丑n 3 cây 
sinh tr逢荏ng bình th逢運ng 荏 g亥n tâm O nh医t. 

 
20 m
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  Ao đｘm tre nとa 

 Ch雨 ti院n hành đo đ院m tre n泳a trên di羽n tích 100 m2 (10m x 10m) đ員t 荏 góc bên trái 
(c栄a ô 500m2) theo h逢噂ng ti院n c栄a gi違i đo đ院m, không phân bi羽t ngu欝n g嘘c t詠 nhiên hay 
tr欝ng, m厩i ô tre n泳a ch雨 ch丑n 1 cây sinh tr逢荏ng bình th逢運ng đ吋 đo đ逢運ng kính và chi隠u cao 
(chi隠u cao H đ逢嬰c tính t瑛 g嘘c đ院n v鵜 trí có đ逢運ng kính là 1 cm). 

  Tr⇔ぜng hぢp tre nとa mがc phân tán: Xác đ鵜nh tên loài cây tre n泳a, đ院m s嘘 cây trong ô 
theo 3 t鰻 tu鰻i (non, v瑛a, già). 

  Tr⇔ぜng hぢp tre nとa mがc thành bつi: Xác đ鵜nh tên loài, s嘘 b映i trong ô, ch丑n 1 b映i đ衣i 
di羽n ti院n hành đ院m s嘘 cây theo 3 t鰻 tu鰻i (non, v瑛a, già). 

  Aぐi vずi nとa tép: m映c tr逸c các ch雨 tiêu bình quân N/ha, D, H. 

  Aぐi vずi rなng Giang và Le: Tr逢運ng h嬰p r瑛ng Giang và r瑛ng Le có Dbq ≤ 2.9 cm, 
Nbq/Ha ≥ 6000 cây (g丑i là Giang tép) thì không đo đ院m, ch雨 m映c tr逸c Dbq, Hbq, Nbq/Ha. A嘘i 
v噂i Giang, Le có D ≥ 3.0 cm N/Ha ≥ 3000 cây s胤 đ逢嬰c đo đ院m nh逢 sau: 

     A嘘i v噂i Giang, đ院m toàn b瓜 s嘘 cây (s嘘 g嘘c), trong ô ch丑n m瓜t cây (g嘘c) trung bình đ吋 
đo chi隠u dài thân cây, đ逢運ng kính g嘘c và đ院m s嘘 nhánh, sau đó ch丑n nhánh trung bình đ吋 đo 
đ逢運ng kính và chi隠u dài nhánh (cách n挨i xu医t phát nhánh 0.2m). A嘘i v噂i Le, đo đ院m nh逢 N泳a 
m丑c thành b映i.  

  Ao đｘm rなng ngｆp mｐn (Tràm, A⇔ずc) 

Aぐi vずi rなng Tràm, A⇔ずc trげng ぞ trＴng thái  non (A1, T1): Ti院n hành đo đ院m nh逢 đ嘘i 
t逢嬰ng r瑛ng tr欝ng có đ逢運ng kính bình quân Dbq< 5 cm. Các đ嘘i t逢嬰ng còn l衣i đo đ院m nh逢 
r瑛ng g厩 t詠 nhiên. 

 Ao đｘm rなng hざn giao (Gざ - Nとa hoｐc Tre - Gざ) 

Tr衣ng thái ph映 không c亥n đo đ院m, ch雨 m映c tr逸c các ch雨 tiêu bình quân D, H, N/Ha; 
Các tr衣ng thái chính đo đ院m bình th逢運ng nh逢 r瑛ng g厩 ho員c r瑛ng tre n泳a thu亥n lo衣i. 

 Xác đおnh tình hình sâu bうnh hＴi các đoＴn thân cây 

 Ph亥n thân cây d逢噂i cành đ逢嬰c chia làm 4 đo衣n; đánh s嘘 t瑛 phía g嘘c lên ng丑n theo 
th泳 t詠 1, 2, 3, 4; đánh giá tình hình sâu b羽nh h衣i c栄a t瑛ng đo衣n đó và ghi chép vào bi吋u.  

 Aiｚu tra dân sinh kinh tｘ xã hじi 

  Khu v詠c đi隠u tra là các thôn (b違n) g亥n ÔSC nh医t (ch雨 tính trong kho違ng <10 km), Thu 
th壱p s嘘 li羽u do cán b瓜 thôn (b違n) cung c医p; s嘘 li羽u g欝m có: dân t瓜c; s嘘 h瓜; s嘘 nhân kh育u; s嘘 
l逢嬰ng lao đ瓜ng; di羽n tích các lo衣i đ医t; s嘘 l逢嬰ng gia súc, gia c亥m; n<ng su医t lúa, màu; s違n 
l逢嬰ng và giá tr鵜 cây công nghi羽p; s違n l逢嬰ng thóc; di羽n tích phát r瑛ng làm n逢挨ng hàng n<m; 
nhu c亥u g厩, c栄i, tre n泳a; t壱p quán canh tác. 

 Aiｚu tra đじng vｆt rなng 

       Khu v詠c đi隠u tra là các thôn (b違n) g亥n ô s挨 c医p nh医t. Ph逢挨ng pháp đi隠u tra là ph臼ng 
v医n th嬰 s<n và nhân dân đ鵜a ph逢挨ng. S嘘 li羽u ph臼ng v医n ghi vào phi院u đi隠u tra g欝m nh英ng 
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thông tin chính sau: v鵜 trí 渦SC; dân t瓜c; s嘘 nhân kh育u; s嘘 th嬰 s<n; s嘘 súng s<n các lo衣i; tên 
loài chim thú và s嘘 l逢嬰ng s<n đ逢嬰c hàng n<m; m壱t đ瓜 chim thú. M壱t đ瓜 đ逢嬰c chia làm ba c医p: 
Nhi隠u (+++), trung bình (++), ít (+). T医t c違 các loài đ隠u ph違i xác đ鵜nh s嘘 con b鵜 b逸n trong m瓜t 
n<m c栄a thôn (b違n) đi隠u tra. 

 Aiｚu tra đＸt 

 Aiｚu tra đＸt c亥n xác đ鵜nh m瓜t s嘘 ch雨 tiêu sau: thành ph亥n c挨 gi噂i đ逢嬰c xác đ鵜nh theo 
ba c医p (th鵜t ho員c sét, cát pha và cát); đ瓜 育m xác đ鵜nh theo ba c医p ( r医t 育m, 育m trung bình và 
khô); xác đ鵜nh đ瓜 d亥y c栄a t亥ng mùn. Các ch雨 tiêu trên đ逢嬰c đi隠u tra t衣i v鵜 trí tâm c栄a các ô th泳 
c医p. Ti院n hành xác đinh d衣ng l壱p đ鵜a cho các ô th泳 c医p theo ph逢挨ng pháp khoanh v胤 và quan 
sát trên th詠c đ鵜a, k院t h嬰p v噂i b違n đ欝 đ鵜a hình.  

     Xぬ lý tài liうu ô s¬ cＸp trên máy tính 

 N衣p s嘘 li羽u thu th壱p t瑛 ô s挨 c医p vào máy vi tính: Các bi吋u s嘘 li羽u g嘘c thu th壱p t瑛 ô s挨 
c医p đ逢嬰c n衣p vào máy tính theo c医u trúc c栄a ph亥n m隠m FOXPRO.  

 S嘘 hoá s挨 đ欝 ô s挨 c医p nh逢 s嘘 hoá b違n đ欝 th逢運ng. 

  X穎 lý ban đ亥u s嘘 li羽u ô s挨 c医p g欝m (1) Ki吋m tra lô-gíc s嘘 li羽u trong t瑛ng ô (ti院t di羽n 
ngang, đ逢運ng kính, chi隠u cao...); (2) Chu育n hoá s嘘 li羽u, đ逢a v隠 các bi吋u m磯u chu育n đ吋 x穎 lý 
cho t瑛ng ô; (3) Chuy吋n v隠 d衣ng th嘘ng nh医t nh逢 chu k┻ tr逢噂c đ吋 ghi trên đ┄a CD. 

 T鰻ng h嬰p phân tích và tính toán: theo mô hình c違 chu k┻ 5 n<m và so sánh v噂i các chu 
k┻ tr逢噂c. 

 T瑛 h羽 th嘘ng bi吋u g嘘c, d英 li羽u đ逢嬰c tách ra theo đ挨n v鵜 qu違n lý là ô s挨 c医p. M厩i ô s挨 
c医p có m瓜t t壱p h嬰p file s嘘 li羽u t逢挨ng 泳ng v噂i 8 lo衣i bi吋u theo các n瓜i dung nói trên.  

  Thành quＶ điｚu tra tính toán tな ÔSC: 

  Thành qu違 g欝m (1) S嘘 li羽u Th嘘ng kê di羽n tích lo衣i đ医t lo衣i r瑛ng c栄a 渦SC theo c医p 
hành chính; (2) Các tr鵜 s嘘 bình quân D, H, N/ha, M/ha, h羽 s嘘 bi院n đ瓜ng và sai s嘘 M/ha tính 
cho t瑛ng tr衣ng thái r瑛ng theo đai cao, vùng, t雨nh; (3) S嘘 li羽u th嘘ng kê tr英 l逢嬰ng bình quân/ha 
theo loài cây và theo đ逢運ng kính cho t瑛ng tr衣ng thái, đai cao, vùng, t雨nh; (4) S嘘 li羽u th嘘ng kê 
m壱t đ瓜 cây g厩 bình quân/ha theo loài cây và theo đ逢運ng kính cho t瑛ng tr衣ng thái, đai cao, 
vùng, t雨nh; (5) S嘘 li羽u th嘘ng kê m壱t đ瓜 cây tái sinh bình quân/ha theo loài cây và chi隠u cao 
cho t瑛ng tr衣ng thái, đai cao, vùng, t雨nh; (6) S嘘 li羽u th嘘ng kê s嘘 cây b鵜 sâu b羽nh h衣i bình 
quân/ha cây theo loài và tr衣ng thái r瑛ng cho t瑛ng đai cao, vùng, t雨nh; (7) S嘘 li羽u th嘘ng kê s嘘 
cây đ員c s違n bình quân /ha. 

b) Ai隠u tra đo đ院m trên Ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái (ÔAV) 

 Khái niうm 

 Ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái r瑛ng (ÔAV) là h羽 th嘘ng ô m磯u đi吋n hình, đ逢嬰c l壱p đ吋 
theo dõi lâu dài các nhân t嘘 v隠 sinh thái r瑛ng. M厩i ô đ衣i di羽n cho m瓜t tr衣ng thái thu瓜c m瓜t 
ki吋u c栄a h羽 sinh thái r瑛ng 荏 m瓜t vùng sinh thái nh医t đ鵜nh. 

 Khác vずi ÔSC đ逢嬰c l壱p theo ph逢挨ng pháp h羽 th嘘ng, dùng đ吋 xác đ鵜nh các ch雨 tiêu 
bình quân trong đi隠u tra r瑛ng t衣i m瓜t th運i đi吋m đi隠u tra ho員c di宇n bi院n c栄a các nhân t嘘 đi隠u 
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tra gi英a hai l亥n đi隠u tra, ÔAV đ逢嬰c l壱p theo ph逢挨ng pháp ch丑n đi吋n hình, dùng đ吋 nghiên c泳u 
違nh h逢荏ng c栄a các nhân t嘘 sinh thái, bi院n đ瓜ng các nhân t嘘 đi隠u tra và m嘘i quan h羽 qua l衣i 
gi英a các nhân t嘘 t噂i phát sinh, sinh tr逢荏ng, phát tri吋n và di宇n th院 c栄a các tr衣ng thái r瑛ng 荏 các 
vùng sinh thái khác nhau. ÔAV đ逢嬰c thành l壱p công khai, đ逢嬰c thông báo cho đ鵜a ph逢挨ng và 
các c挨 quan liên quan bi院t đ吋 th詠c hi羽n vi羽c qu違n lý và b違o v羽 đ嘘i v噂i ÔAV. T鰻ng s嘘 ÔAV 
trên toàn qu嘘c là 100 ô. 

 Mつc đích 

 ÔAV ph映c v映 công tác nghiên c泳u b違n ch医t và các qui lu壱t c栄a r瑛ng trong các m嘘i 
quan h羽 bên trong và bên ngoài gi英a r瑛ng và các y院u t嘘 ngo衣i c違nh, nh茨m t衣o ra nh英ng c<n c泳 
khoa h丑c xác đáng ph映c v映 cho các ho衣t đ瓜ng s穎 d映ng lâu b隠n tài nguyên r瑛ng. T瑛 đó góp 
ph亥n phát tri吋n b隠n v英ng c瓜ng đ欝ng c┡ng nh逢 h厩 tr嬰 công tác qu違n lý c栄a nhà n逢噂c v隠 lâm 
nghi羽p.  

 Nじi dung 

 N瓜i dung ch栄 y院u c栄a công tác đi隠u tra nghiên c泳u thông qua ÔAV g欝m (1) A員c 
đi吋m, tính ch医t các nhân t嘘 ngo衣i c違nh c栄a r瑛ng nh逢 khí h壱u, thu益 v<n, đ鵜a hình, đ鵜a m衣o, đ鵜a 
ch医t, th鰻 nh逢叡ng, đi隠u ki羽n dân sinh kinh t院 xã h瓜i, các ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh liên 
quan; (2) Tài nguyên th詠c v壱t r瑛ng trong khu v詠c bao ch泳a ÔAV, t鰻 thành loài cây và bi院n 
đ瓜ng c栄a chúng; (3) Bi院n đ瓜ng và kh違 n<ng ph映c h欝i c栄a h羽 đ瓜ng v壱t r瑛ng; (4) A員c đi吋m c医u 
trúc r瑛ng; (5) Sinh tr逢荏ng và t<ng tr逢荏ng c栄a m瓜t s嘘 loài cây; (6) S詠 bi院n đ瓜ng chung v隠 tái 
sinh t詠 nhiên c栄a r瑛ng theo loài và các nhóm loài 逢u th院; (7) Tình hình v羽 sinh r瑛ng, sâu b羽nh 
h衣i và các tác h衣i khác đ嘘i v噂i r瑛ng; (8) Tác đ瓜ng 違nh h逢荏ng qua l衣i gi英a r瑛ng và các nhân t嘘 
ngo衣i c違nh; (9) Xu h逢噂ng ph映c h欝i, phát tri吋n c栄a r瑛ng, di宇n th院 r瑛ng; (10) Xác đ鵜nh nguyên 
nhân gây ra bi院n đ瓜ng v隠 s嘘 l逢嬰ng, ch医t l逢嬰ng c栄a t瑛ng ki吋u r瑛ng, s詠 chuy吋n hoá các ki吋u s穎 
d映ng đ医t trong t瑛ng vùng và toàn qu嘘c c┡ng nh逢 các ho衣t đ瓜ng kinh t院 xã h瓜i 違nh h逢荏ng đ院n 
di羽n tích r瑛ng hi羽n có. 

- Ph⇔¬ng pháp thiｘt lｆp ÔAV 

 C<n c泳 vào h欝 s挨 c栄a các ÔSC trên ph衣m vi toàn qu嘘c, ch丑n và l壱p 100 ÔAV theo 
ph逢挨ng pháp đi吋n hình. Các ÔAV đ逢嬰c l壱p theo nguyên t逸c sau: 

 C<n c泳 s嘘 ô d詠 ki院n c亥n l壱p cho t瑛ng vùng sinh thái r瑛ng, đ嘘i chi院u v噂i h欝 s挨 các 
ÔSC đã có đ吋 ch丑n và xác đ鵜nh v鵜 trí, n瓜i dung theo dõi cho t瑛ng ô. 

 Tr逢運ng h嬰p n院u ch丑n trên toàn b瓜 h羽 th嘘ng ÔSC mà v磯n không đ栄 s嘘 ÔAV cho t瑛ng 
vùng, c亥n ti院n hành thi院t k院 b鰻 sung theo ph逢挨ng pháp đi吋n hình. 

 Trong ÔAV, thi院t k院 m瓜t h羽 th嘘ng các ô th泳 c医p (theo cách t瑛 bao quát đ院n chi ti院t) có 
di羽n tích 1 ha, 500 m2, 20 m2 đ吋 thu th壱p các s嘘 li羽u c亥n thi院t. 

  

  Lｆp ô điｚu tra  

 L医y m瓜t ph亥n t逢 ÔAV v隠 phía Aông B逸c, có di羽n tích 25ha làm ô đi隠u tra (ôđt). Trong 
ôđt s胤 ti院n hành phân chia các lô tr衣ng thái r瑛ng, thi院t l壱p h羽 th嘘ng ô đo đ院m và các di羽n tích 
kh違o nghi羽m. Tr逢運ng h嬰p, n院u ph亥n t逢 ÔAV v隠 phía Aông B逸c đã b鵜 tác đ瓜ng, di羽n tích các 
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tr衣ng thái r瑛ng đ隠u phân tán thì cho phép ch丑n ph亥n t逢 nào có di羽n tích r瑛ng còn t逢挨ng đ嘘i 
t壱p trung đ吋 l壱p ôđt. 

 Ranh gi噂i ôđt đ逢嬰c đo đ衣c b茨ng đ鵜a bàn 3 chân (sai s嘘 khép kín t嘘i đa là 1/200) và xác 
đ鵜nh b茨ng h羽 th嘘ng hai lo衣i c瓜t m嘘c: (1) 4 m嘘c ôđt đóng 荏 4 góc ô. Các m嘘c này qui cách 
gi嘘ng nh逢 m嘘c tâm ÔSC. (2) 16 m嘘c ranh gi噂i đóng trên đ逢運ng ranh gi噂i ôđt, các m嘘c cách 
nhau 100m. M嘘c đ逢嬰c làm b茨ng g厩 t嘘t, có kích th逢噂c 60cm x5cm x5cm, chôn sâu 30cm.  

 -Xung quanh ôđt thi院t l壱p vành đai b違o v羽 theo 4 c衣nh c栄a ôđt và cách c衣nh c栄a ôđt t嘘i 
thi吋u 100m. A逢運ng vành đai đ逢嬰c đo đ衣c b茨ng th逢噂c dây và đ鵜a bàn c亥m tay (sai s嘘 khép kín 
t嘘i đa là 1/100), đóng m嘘c 4 góc b茨ng g厩 t嘘t và ghi ký hi羽u m嘘c. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ô đi隠u tra 

  

 

   

ÔAV                                                         

Ô m磯u đo đ院m 

Hình 6. S挨 đ欝 b嘘 trí ôđt trong ÔAV 

 

Chia lô trＴng thái trong ôđt 

 Khoanh v胤 và chia lô tr衣ng thái r瑛ng trong ôđt lên b違n đ欝 ôđt t益 l羽 1/1000. Thi院t l壱p 
m瓜t m衣ng l逢噂i ô vuông và đóng m嘘c c詠 li 50x50m. Kh違o sát theo m衣ng ô vuông có c丑c m嘘c 
này đ吋 khoanh v胤 hi羽n tr衣ng ôđt lên b違n đ欝. Di羽n tích t嘘i thi吋u khoanh v胤 đ嘘i v噂i r瑛ng là 
0,25ha. 

 A嘘i v噂i các lô tr衣ng thái r瑛ng có di羽n tích t瑛 2ha tr荏 lên, đóng m嘘c và ghi ký hi羽u 
ranh gi噂i các lô tr衣ng thái. 

 Ki吋m tra phân lo衣i r瑛ng và đ医t r瑛ng trong ôđt trên c挨 s荏 th嘘ng nh医t các ch雨 tiêu đ鵜nh 
tính và đ鵜nh l逢嬰ng c栄a các tr衣ng thái r瑛ng. 
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 M厩i tr衣ng thái r瑛ng s胤 m荏 3 ô m磯u đo đ院m đ衣i di羽n, di羽n tích m厩i ô 1ha (100x100m). 
Trong m厩i ô m磯u s胤 chia ra 25 phân ô liên t映c, m厩i phân ô có di羽n tích 400m2 (20x20m). 
Ranh gi噂i ô m磯u ph違i đ逢嬰c đo đ衣c v噂i sai s嘘 khép kín t嘘i đa là 1/200. Aóng m嘘c 4 góc ô và 
ghi ký hi羽u m嘘c ô, c逸m c丑c tiêu gi英a các phân ô.  

 Ao đ逢運ng kính D1,3 c栄a các cây g厩 có đ逢運ng kính t瑛 6cm tr荏 lên trong toàn b瓜 ô m磯u, 
ghi tên cây và c医p ph育m ch医t. A逢運ng kính đ逢嬰c đo b茨ng th逢噂c k姻p, chính xác đ院n centimet 
ho員c đo chu vi  b茨ng th逢噂c dây r欝i tra b違ng ra đ逢運ng kính. C泳 cách m瓜t phân ô, ngoài đo D1,3  
l衣i đo thêm chi隠u cao vút ng丑n (Hvn) và chi隠u cao d逢噂i cành (Hdc) b茨ng th逢噂c đo cao Blum-
leis hay th逢噂c Sunnto chính xác đ院n 0,2m. Ao đ逢運ng kính tán cây và v胤 lên gi医y k飲 li. 

 Trên các phân ô mang s嘘 hi羽u l飲, l壱p m瓜t ô d衣ng b違n di羽n tích 16m2 (4mx4m) đ吋 đi隠u 
tra cây tái sinh. 

 Ao đ院m cây b映i c栄a 3 loài ch栄 y院u theo các ch雨 tiêu đ逢運ng kính bình quân, chi隠u cao 
bình quân đ瓜 dày r壱m theo các c医p che ph栄: <30%; 30%-60%; 60%-90%; 90%-100%. 

 T衣i góc phía Tây B逸c c栄a ô d衣ng b違n, ti院n hành đo chi隠u dày th違m m映c theo các m泳c 
đ瓜: (1) th違m khô ch逢a phân gi違i; (2) th違m bán phân gi違i và mùn. A瓜 chính xác đo đ院n 0,5cm 

 V胤 tr逸c đ欝 đ泳ng c栄a tr衣ng thái r瑛ng b茨ng cách ch丑n m瓜t d違i r瑛ng 40x10m đ衣i di羽n 
cho 3 ô m磯u đ吋 v胤 tr逸c đ欝 đ泳ng trên gi医y k飲 ly, t益 l羽 1/100. 

 V胤 s挨 đ欝 hình chi院u tán và hình thái phân b嘘 h羽 r宇 đ吋 ph映c v映 nghiên c泳u sinh thái 
m瓜t s嘘 loài cây. 

 Kiあm tra đo đｘm cây gざ 

 Ti院n hành ki吋m tra các n瓜i dung đo đ院m D1.3, HVN, HDC, D tán, xác đ鵜nh tên loài cây 
và s嘘 l逢嬰ng cây tái sinh cây b映i.    

 Ph逢挨ng pháp: Rút ng磯u nhiên 2 phân ô đo đ院m mang s嘘 hi羽u l飲, đo ki吋m tra l衣i t医t c違 
các n瓜i dung đã k吋 trên, cách ghi chép nh逢 lúc đo ban đ亥u, sau đó 荏 t瑛ng n瓜i dung ki吋m tra, 
s逸p x院p s嘘 li羽u đo và s嘘 li羽u ki吋m tra c栄a t瑛ng cây thành t瑛ng c員p s嘘 li羽u t逢挨ng 泳ng và l医y s嘘 
đo ki吋m tra làm đ嘘i ch泳ng. Dùng ph逢挨ng pháp ki吋m tra sau đây đ吋 ch医p nh壱n hay không ch医p 
nh壱n tài li羽u : 

a) M磯u l噂n (n = 30): 

So sánh trên ch雨 tiêu: U = 
d

S
n

d

    (26) 

Trong đó: 

d  = 
1

1n
X Xkt

i

n

do( )
=
∑ −        (27) 

d: S嘘 bình quân c瓜ng t医t c違 hi羽u s嘘 c栄a các c員p s嘘 li羽u ki吋m tra và đo đ院m 

Xkt: S嘘 li羽u ki吋m tra 
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Xđo: S嘘 li羽u do đi隠u tra viên đo đ院m 

n: S嘘 c員p s嘘 li羽u 

di =  Xkt  -  Xđo: Hi羽u s嘘 c栄a c員p s嘘 li羽u ki吋m tra và đo đ院m 

Sd = 

d

n

d

n

i
i

n

i
i

n
2

1 1

2

= =
∑ ∑

−

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

 :  Sai tiêu chu育n c栄a các c員p s嘘 li羽u di  (28) 

           N院u U = 2: Tài li羽u đo đ院m đ逢嬰c ch医p nh壱n 

           N院u U > 2: Tài li羽u không đ逢嬰c ch医p nh壱n 

 

b/ M磯u nh臼 ( n<30): 

               So sánh trên ch雨 tiêu t 05 

            T =  
d

S
n

d

                     (29) 

              Trong đó: 

                                   d
n

d i
i

n

=
=
∑1

1
 : Bình quân c瓜ng t医t c違 hi羽u s嘘 c栄a c員p s嘘 li羽u di    (30) 

                                S
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1
   : Sai tiêu chu育n c栄a hi羽u s嘘 di             (31) 

                 n: T鰻ng s嘘 các c員p s嘘 li羽u 

                Tra b違ng tr鵜 s嘘 t 05 泳ng v噂i b壱c t詠 do K = n - 1 

N院u T  tính toán = t 05: Tài li羽u đo đ院m đ逢嬰c ch医p nh壱n 

N院u T  tính toán > t 05: Tài li羽u đo đ院m không đ逢嬰c ch医p nh壱n 

            Riêng đ嘘i v噂i n瓜i dung xác đ鵜nh tên cây không đ逢嬰c phép sai, vì cây không bi院t tên 
ph違i l医y tiêu b違n v隠 giám đ鵜nh. 

Ao đｘm rなng tre nとa 
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Trong các lô tr衣ng thái đ栄 đi隠u ki羽n đóng m嘘c ranh gi噂i, n院u tre n泳a đ栄 hình thành 
m瓜t t亥ng r瑛ng (g丑i là r瑛ng tre n泳a) thì m厩i tr衣ng thái d詠a vào m厩i loài cây, đ逢運ng kính bình 
quân, m壱t đ瓜, đo đ院m trong  ba phân ô (1, 13, 25). Trong m厩i phân ô, th嘘ng kê toàn b瓜 s嘘 cây 
có trong ô đo đ院m 400m2 ghi phân bi羽t theo loài cây, c医p tu鰻i (non, v瑛a, già). V噂i tre n泳a 
m丑c thành b映i, khi đi隠u tra ph違i th嘘ng kê riêng s嘘 cây trong t瑛ng b映i. S嘘 b映i đ逢嬰c đánh s嘘 
theo th泳 t詠 1 đ院n n. Khi m瓜t b映i tre n泳a n茨m trên đ逢運ng ranh gi噂i ô, n院u đ逢運ng ranh gi噂i 
xuyên qua tâm b映i thì tính 1/2 b映i, đi l羽ch ra ngoài thì tính là m瓜t b映i, đi l羽ch vào phía trong 
thì không tính khi đo đ院m. 

Ao đ逢運ng kính t医t c違 nh英ng cây tre n泳a trong ô 荏 v鵜 trí 1.3m l医y đ院n 0.1cm, đo cao 
b茨ng cách ch丑n m厩i c叡 chi隠u cao 3 cây (cao nh医t, trung bình và th医p nh医t), sau đó ch員t ng違 đo 
chi隠u cao c映 th吋 t瑛ng cây ghi vào bi吋u và tính tr鵜 s嘘 bình quân c栄a t瑛ng c叡 chi隠u cao lâý đó 
làm c<n c泳 đ吋 m映c tr逸c chi隠u cao cho cây khác, đ挨n v鵜 l医y tròn 0.1m, chi隠u cao đ逢嬰c tính t瑛 
g嘘c đ院n ng丑n có D =1cm. 

         Trong r瑛ng tre n泳a có cây g厩 m丑c r違i rác (tre n泳a h厩n giao g厩) thì c┡ng trên ba phân ô 
(1,13, 25), đo đ院m th嘘ng kê tre n泳a đ欝ng th運i đo đ院m cây g厩. 

N院u r瑛ng có l磯n tre n泳a, nh逢ng nh英ng cây g厩 đ栄 nhi隠u đ吋 hình thành m瓜t t亥ng r瑛ng 
thì xem đây là r瑛ng g厩 h厩n giao tre n泳a. N瓜i dung đi隠u tra cây g厩 nh逢 quy đ鵜nh trong ÔAV. 
N瓜i dung đo đ院m tre n泳a trong ba phân ô (1, 13, 25) đ逢嬰c áp d映ng nh逢 đi隠u tra r瑛ng tre n泳a. 

Các tr衣ng thái r瑛ng tre n泳a và r瑛ng h厩n giao tre n泳a + g厩: Ch丑n 1 trong 3 phân ô đ衣i 
di羽n cho tr衣ng thái v胤 tr逸c đ欝 đ泳ng t益 l羽 1/100. Di羽n tích v胤 tr逸c đ欝: R瑛ng tre n泳a thu亥n lo衣i 
(20 x 5m); r瑛ng tre n泳a +g厩 (20 x 10m). 

Ao đｘm rなng ngｆp mｐn và rなngTràm 

A逢運ng d磯n đ院n m嘘c (I) c栄a ÔAT, ph違i là đ逢運ng th鰯ng đo b茨ng đ鵜a bàn ba chân, dùng 
mia ho員c th逢噂c dây 30m. Khi đ逢運ng d磯n đi qua kênh r衣ch, ph違i đóng m嘘c đ逢運ng đ磯n 荏 b運 
th泳 nh医t và b運 th泳 hai sau khi đ鵜nh l衣i v鵜 trí và h逢噂ng đ逢運ng đo. 

L壱p ô đo đ院m r瑛ng ng壱p m員n và r瑛ng tràm: Ô đo đ院m cho phép m瓜t góc n茨m trên m員t 
n逢噂c có kênh r衣ch đi qua, song ph亥n di羽n tích m員t n逢噂c không v逢嬰t quá 10% (2.5ha) c栄a di羽n 
tích ô.  

Thu th壱p s嘘 li羽u: Ao đ逢運ng kính t医t c違 các cây có D1.3 t瑛 4cm tr荏 lên và ghi phân bi羽t 
theo loài. A嘘i v噂i các loài cây có r宇 chân n挨m thì v鵜 trí đo trên c鰻 r宇 1.3m. T医t c違 các n瓜i 
dung khác không đ隠 c壱p 荏 n瓜i dung này đ隠u làm theo các ph亥n liên quan trong quy đ鵜nh c栄a 
các ph亥n trên. 

 Aiｚu tra đＸt trong ÔAV: Aào và mô t違 1 ph磯u di羽n đ医t và thu th壱p các tài li羽u liên 
quan nh逢 đ嘘i v噂i đi隠u tra đ医t trong ÔSC. 

 Aiｚu tra đじng vｆt trong ÔAV: B茨ng các ph逢挨ng pháp ph臼ng v医n th嬰 s<n; kh違o sát 
d医u v院t tr詠c ti院p t衣i hi羽n tr逢運ng.  

 Tính toán xぬ lý tài liうu trên ÔAV: X穎 lý t逢挨ng t詠 nh逢 v噂i ÔSC g欝m: 

 Thành quＶ điｚu tra ÔAV 
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 Thành qu違 c栄a đi隠u tra ÔAV là các tài li羽u, s嘘 li羽u đ員c tr逢ng c栄a các ki吋u r瑛ng đ衣i 
di羽n cho các vùng sinh thái khác nhau nh逢 m壱t đ瓜 bình quân, đ逢運ng kính, chi隠u cao, tr英 
l逢嬰ng bình quân, t鰻 thành loài, t<ng tr逢荏ng...Các tài li羽u này đáp 泳ng yêu c亥u khai thác thông 
tin ph映c v映 cho công tác qu違n lý tài nguyên r瑛ng c栄a ngành. Aây c┡ng là c挨 s荏 đ吋 ph映c v映 
nghiên c泳u các n瓜i dung khác nhau nh逢 đ隠 c壱p 荏 ph亥n trên. 

2.4. Xây d詠ng b違n đ欝 và xác đ鵜nh di羽n tích r瑛ng các c医p hành chính theo đ鵜nh k┻ 

 Mつc đích: Cung c医p b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và s穎 dung đ医t, làm c挨 s荏 th嘘ng kê di羽n 
tích r瑛ng c栄a các c医p hành chính theo đ鵜nh k┻.  

 Nじi dung bao g欝m (1) xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng c医p t雨nh t益 l羽 1/100.000; (2) 
t壱p h嬰p, biên t壱p xây d詠ng b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng t益 l羽 1:250.000 cho 8 vùng sinh thái và b違n 
đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng t益 l羽 1:1.000.000  toàn qu嘘c; (3) c壱p nh壱t di宇n bi院n v隠 di羽n tích các lo衣i 
đ医t, lo衣i r瑛ng theo ranh gi噂i ti吋u khu trên đ鵜a bàn t瑛ng xã, t鰻ng h嬰p lên huy羽n, t雨nh, vùng và 
toàn qu嘘c theo đ鵜nh k┻; (4) xây d詠ng c挨 s荏 d英 li羽u tài nguyên r瑛ng, di宇n bi院n r瑛ng hàng n<m.  

 Ph⇔¬ng pháp là (1) tham kh違o b違n đ欝, tài li羽u tài nguyên r瑛ng c医p t雨nh, huy羽n, lâm 
tr逢運ng, xã... hi羽n có g亥n nh医t v噂i th運i đi吋m c亥n xây d詠ng b違n đ欝; (2) kh違o sát th詠c đ鵜a, xây 
d詠ng các m磯u đoán đ丑c 違nh v羽 tinh và 違nh máy bay; (3) gi違i đoán 違nh máy bay (n院u có) ho員c 
s穎 d映ng ph逢挨ng pháp gi違i đoán 違nh s嘘 v羽 tinh có đ瓜 phân gi違i 10-30 m đ吋 xây d詠ng b違n đ欝 
hi羽n tr衣ng r瑛ng trên n隠n b違n đ欝 đ鵜a hình t益 l羽 1:100.000; (4) ch欝ng x院p v噂i b違n đ欝 hi羽n tr衣ng 
r瑛ng đã có tr逢噂c đó, phát hi羽n nh英ng di羽n tích thay đ鰻i tr衣ng thái đ吋 đ鵜nh h逢噂ng ki吋m tra đi隠u 
ch雨nh t衣i th詠c đ鵜a; (5) k院t h嬰p v噂i đ鵜a ph逢挨ng ti院n hành ki吋m tra th詠c đ鵜a, khoanh v胤 hi羽u 
ch雨nh các sai sót; (6) hoàn thi羽n b違n đ欝, s嘘 hoá b違n đ欝, th嘘ng kê di羽n tích r瑛ng và đ医t lâm 
nghi羽p theo đ挨n v鵜 hành chính; (7) k院t n嘘i đ吋 xây d詠ng b違n đ欝 r瑛ng c医p vùng và toàn qu嘘c; 
(8) tính toán s詠 t<ng, gi違m di羽n tích r瑛ng hàng n<m b茨ng các ph亥n m隠m chuyên d映ng đ吋 cung 
c医p s嘘 li羽u v隠 di羽n tích r瑛ng và di宇n bi院n r瑛ng hàng n<m theo t雨nh, vùng và toàn qu嘘c; (9) d詠 
báo bi院n đ瓜ng tài nguyên r瑛ng trong th運i gian ti院p theo ph映c v映 vi羽c xây d詠ng chi院n l逢嬰c, 
quy ho衣ch và k院 ho衣ch phát tri吋n tài nguyên r瑛ng. 

  Thành quＶ gげm (1) b違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng toàn qu嘘c t益 l羽 1:1.000.000, theo vùng t益 
l羽 1:250.000 và theo t雨nh t益 l羽 1:100.000. (2) b瓜 s嘘 li羽u hi羽n tr衣ng r瑛ng và di宇n bi院n r瑛ng Vi羽t 
Nam (theo đ鵜nh k┻) theo t雨nh, vùng và và toàn qu嘘c; (3) báo cáo phân tích tình hình di宇n bi院n 
r瑛ng, nguyên nhân và d詠 báo di宇n bi院n r瑛ng theo đ鵜nh k┻ c映 th吋 c栄a các t雨nh, vùng và toàn 
qu嘘c; (4) báo cáo k院t qu違 đi隠u tra c栄a nhi隠u lo衣i chuyên đ隠 nh逢 sâu b羽nh, đ瓜ng th詠c v壱t, c医u 
trúc r瑛ng, t<ng tr逢荏ng... 

2.5. Ai隠u tra thu th壱p các nhân t嘘 đi隠u tra r瑛ng theo h羽 th嘘ng 

Mつc đích  là cung c医p s嘘 li羽u cho vi羽c đánh giá các đ員c tr逢ng v隠 ch医t l逢嬰ng tài nguyên 
r瑛ng.  

 Nじi dung thông qua các ch雨 tiêu ch栄 y院u nh逢 (1) đ逢運ng kính bình quân; (2) chi隠u cao 
bình quân; (3) m壱t đ瓜 cây bình quân; (4) tr英 l逢嬰ng bình quân/ha; (5) t<ng tr逢荏ng các lo衣i 
r瑛ng; (6) di宇n th院 các lo衣i r瑛ng; (7) t鰻 thành loài cây; (8) c医u trúc r瑛ng và các qui lu壱t phân 
b嘘, qui lu壱t t逢挨ng quan; (9) t<ng tr逢荏ng c栄a r瑛ng t詠 nhiên. 

Ph⇔¬ng pháp đi隠u tra các đ員c tr逢ng c挨 b違n c栄a r瑛ng đ逢嬰c th詠c hi羽n trên h羽 th嘘ng các 
ô s挨 c医p (ÔSC) và ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái r瑛ng (ÔAV). 
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3. Qu違n lý h羽 th嘘ng thông tin đi隠u tra r瑛ng 

3.1. Các b瓜 ph壱n c栄a h羽 th嘘ng thông tin đi隠u tra r瑛ng 

Thông tin đi隠u tra r瑛ng hi羽n nay r医t đa d衣ng và t瑛 r医t nhi隠u ngu欝n khác nhau nh逢 đã 
nêu 荏 ph亥n 4. Sau đây s胤 nêu c映 th吋 m瓜t trong nh英ng ngu欝n d詠 li羽u thông tin đi隠u tra r瑛ng 
phong phú nh医t, đó là c挨 s荏 d英 li羽u c栄a Ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n 
tài nguyên r瑛ng do Vi羽n ATQH r瑛ng th詠c hi羽n theo đ鵜nh k┻ 5 n<m.  

3.2. Các thông tin đ亥u vào 

Các thông tin đ亥u vào c栄a ch逢挨ng trình g欝m :  

-B違n đ欝 hi羽n tr衣ng r瑛ng và s穎 d映ng đ医t các t雨nh, vùng, toàn qu嘘c 

-B違n đ欝 và tài li羽u đi隠u tra trên các ô tiêu chu育n. 

-B違n đ欝 và tài li羽u đi隠u tra trên các ô đ鵜nh v鵜 nghiên c泳u sinh thái 

-Các b違n đ欝, tài li羽u đi隠u tra, các k院t qu違 nghiên c泳u 荏 các c医p d詠 án khác có liên 
quan. 

3.3. L逢u tr英, c壱p nh壱t, x穎 lý thông tin 

Các thông tin đ亥u vào c栄a ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài 
nguyên r瑛ng toàn qu嘘c đ逢嬰c nh壱p vào máy tính và đ逢嬰c x穎 lý tính toán b茨ng ph亥n m隠m di宇n 
bi院n r瑛ng do Vi羽n ATQH r瑛ng phát tri吋n.  Các thông tin s胤 đ逢嬰c c壱p nh壱t hàng n<m và sau 
chu k┻ 5 n<m s胤 có t鰻ng h嬰p k院t qu違 chung trên ph衣m vi toàn qu嘘c. Các thông tin này đ逢嬰c 
l逢u gi英 t衣i Vi羽n ATQH r瑛ng d逢噂i d衣ng tài li羽u g嘘c và  CSDL trên máy tính. Các c挨 quan, 
đ挨n v鵜 có nhu c亥u khai thác thông tin có th吋 vào WEBSITE c栄a Vi羽n ATQH r瑛ng theo đ鵜a ch雨  

http:// w w w . f i p i v n . o r g . v n   ho員c 
liên h羽 tr詠c ti院p v噂i Vi羽n ATQH r瑛ng. Ngoài ra các thông tin v隠 di羽n tích r瑛ng và đ医t lâm 
nghi羽p trên ph衣m vi toàn qu嘘c có th吋 khai thác trên WEBSITE c栄a C映c Ki吋m Lâm theo đ鵜a 
ch雨: http://www.kiemlam.org.vn 

3.4. Thông tin đ亥u ra 

Các thông tin đ亥u ra c栄a ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá và theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng 
g欝m các lo衣i b違n đ欝, báo cáo phân tích, s嘘 li羽u th嘘ng kê... theo các n瓜i dung sau :   

a)Diうn tích đＸt có rなng 

-Di羽n tích r瑛ng theo các t雨nh, vùng và toàn qu嘘c 

-Phân b嘘 di羽n tích theo lo衣i r瑛ng trên các vùng sinh thái 

-Di羽n tích r瑛ng phân b嘘 theo đai cao trên toàn qu嘘c 

-Di羽n tích r瑛ng phân b嘘 theo đ瓜 d嘘c trên toàn qu嘘c 

-Di羽n tích r瑛ng phân b嘘 theo ba lo衣i r瑛ng trên toàn qu嘘c 
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b) Diうn tích đＸt trぐng đげi núi trがc ch⇔a sぬ dつng 

-Di羽n tích đ医t tr嘘ng đ欝i núi tr丑c phân theo tr衣ng thái th詠c bì trên các vùng sinh thái 

-Di羽n tích đ医t tr嘘ng đ欝i núi tr丑c phân b嘘 theo đai cao trên toàn qu嘘c 

-Di羽n tích đ医t tr嘘ng đ欝i núi tr丑c phân b嘘 theo đ瓜 d嘘c trên toàn qu嘘c 

-Di羽n tích đ医t tr嘘ng đ欝i núi tr丑c phân b嘘 theo ba lo衣i r瑛ng trên toàn qu嘘c 

c) Trの l⇔ぢng rなng 

-Tr英 l逢嬰ng bình quân r瑛ng g厩 

- Tr英 l逢嬰ng r瑛ng g厩 

-Tr英 l逢嬰ng r瑛ng g厩 phân theo vùng sinh thái 

-Tr英 l逢嬰ng r瑛ng g厩 phân theo nhóm tr衣ng thái r瑛ng trên các vùng sinh thái 

-Tr英 l逢嬰ng  r瑛ng g厩 phân b嘘 theo đ瓜 cao trên 6 vùng lâm nghi羽p tr丑ng đi吋m 

-Tr英 l逢嬰ng r瑛ng g厩 phân b嘘 theo đ瓜 d嘘c trên 6 vùng lâm nghi羽p tr丑ng đi吋m 

-Tr英 l逢嬰ng r瑛ng phân theo ba lo衣i r瑛ng (s違n xu医t; phòng h瓜; đ員c d映ng) trên toàn qu嘘c 

d) Diいn biｘn diうn tích rなng 

-Di宇n bi院n di羽n tích r瑛ng theo các vùng sinh thái 

-Di宇n bi院n di羽n tích các kh嘘i r瑛ng trên toàn qu嘘c 

-Di宇n bi院n di羽n tích r瑛ng c栄a các tr衣ng thái r瑛ng trên toàn qu嘘c 

-Di宇n bi院n di羽n tích c栄a m瓜t s嘘 kh嘘i r瑛ng trên các vùng lâm nghi羽p tr丑ng đi吋m 

e) Diいn biｘn trの l⇔ぢng rなng 

-Di宇n bi院n tr英 l逢嬰ng r瑛ng theo vùng sinh thái 

-Di宇n bi院n tr英 l逢嬰ng các kh嘘i r瑛ng g厩 trên toàn qu嘘c. 

-Ch医t l逢嬰ng và phân b嘘 r瑛ng nghèo và r瑛ng ph映c h欝i. 

f) ChＸt l⇔ぢng rなng 

-K院t c医u t鰻 thành r瑛ng t詠 nhiên 

-Thành ph亥n loài cây theo nhóm g厩 

-Phân b嘘 s嘘 cây theo c叡 đ逢運ng kính c栄a các tr衣ng thái r瑛ng 

-Phân b嘘 tr英 l逢嬰ng  r瑛ng theo c叡 đ逢運ng kính, theo nhóm g厩. 
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-Di宇n bi院n k院t c医u trúc tr英 l逢嬰ng r瑛ng theo nhóm đ逢運ng kính 

g) T<ng tr⇔ぞng rなng gざ tば nhiên 

-T<ng tr逢荏ng c栄a m瓜t s嘘 loài cây r瑛ng 

-T<ng tr逢荏ng bình quân lâm ph亥n m瓜t s嘘 tr衣ng thái r瑛ng 

h) Aｐc điあm lâm hがc mじt sぐ loＴi rなng 

i) Tài nguyên lâm sＶn ngoài gざ 

k) Tài nguyên đじng vｆt rなng 

l) Côn trùng-Sâu bうnh hＴi rなng  
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Ph亥n 7: T鰻 Ch泳c Th詠c Hi羽n Ai隠u Tra R瑛ng 

1. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n đi隠u tra r瑛ng c栄a Vi羽n ATQH r瑛ng 

 K吋 t瑛 n<m 1961, khi thành l壱p C映c Ai隠u tra r瑛ng đ院n nay, ngành Ai隠u tra r瑛ng đã và 
đang th詠c hi羽n r医t nhi隠u ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng 荏 các quy mô và m泳c đ瓜 chi ti院t khác nhau. 
Tuy nhiên, ph亥n này ch雨 nêu vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng 荏 c医p qu嘘c 
gia, c映 th吋 là các ch逢挨ng trình đi隠u tra, đánh giá di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c trong 
nh英ng n<m g亥n đây. Các ch逢挨ng trình đ逢嬰c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n nh逢 sau: 

Theo ph逢挨ng án kinh t院 k悦 thu壱t đã đ逢嬰c Nhà n逢噂c phê duy羽t, B瓜 NN&PTNT thành l壱p 
Ban Ch雨 đ衣o qu嘘c gia, do lãnh đ衣o B瓜 làm tr逢荏ng ban. 

 Vi羽n ATQHR thành l壱p Ban ch栄 nhi羽m ch逢挨ng trình, các thành viên là lãnh đ衣o c栄a 
phòng nghi羽p v映 và H瓜i đ欝ng Khoa h丑c k悦 thu壱t c栄a Vi羽n. 

Vi羽n ATQH r瑛ng có 6 phòng nghi羽p v映 và 10 đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c, đ逢嬰c b嘘 trí trên đ鵜a bàn 
c違 n逢噂c, trong đó có sáu Phân vi羽n và b嘘n Trung tâm khoa h丑c, công ngh羽 và d鵜ch v映.  

Nじi dung cてa ch⇔¬ng trình điｚu tra rなng g欝m có 4 m違ng chính, đó là (1) xây d詠ng b違n đ欝 
hi羽n tr衣ng r瑛ng; (2) đi隠u tra, thu th壱p s嘘 li羽u ô s挨 c医p; (3) thu th壱p thông tin và xây d詠ng các báo 
cáo chuyên đ隠; và (4) x穎 lý s嘘 li羽u ô s挨 c医p. 

Tr逢噂c khi tri吋n khai th詠c hi羽n công vi羽c, Ban ch雨 đ衣o ch逢挨ng trình đã chu育n b鵜 nh英ng 
vi羽c, bao g欝m (1) thi院t k院 ch逢挨ng trình, xây d詠ng h羽 th嘘ng quy trình k悦 thu壱t; (2) t鰻 ch泳c làm 
th穎 rút kinh nghi羽m (đi隠u tra ô s挨 c医p); (3) h瓜i th違o KHKT và trình duy羽t đ隠 án k悦 thu壱t; (4) xây 
d詠ng đ鵜nh m泳c kinh t院 k悦 thu壱t theo đ隠 án đ逢嬰c duy羽t; (5) hu医n luy羽n chuyên môn cho các đ挨n 
v鵜, cá nhân tham gia th詠c hi羽n ch逢挨ng trình; (6) mua s逸m v壱t t逢 thi院t b鵜 k悦 thu壱t, chu育n b鵜 tri吋n 
khai. 

Các nじi dung công viうc đ⇔ぢc phân công cho các đ¬n vお thばc hiうn nh⇔ sau:  

Xây dばng bＶn đげ hiうn trＴng rなng c医p t雨nh, vùng và toàn qu嘘c do Trung tâm Tài nguyên 
Môi tr逢運ng lâm nghi羽p (TNMT) k院t h嬰p v噂i Trung tâm T逢 v医n Thông tin Lâm nghi羽p, tr詠c 
thu瓜c Vi羽n ATQHR th詠c hi羽n. Trung tâm TNMT lâm nghi羽p có b瓜 môn Vi宇n thám và GIS, có 
kho違ng 20 cán b瓜 k悦 thu壱t ch鵜u trách nhi羽m gi違i đoán 違nh các lo衣i và xây d詠ng b違n đ欝 nháp 
trong phòng. B違n đ欝 nháp đ逢嬰c cán b瓜 c栄a các phân vi羽n đi ki吋m tra ngoài hi羽n tr逢運ng đ吋 hi羽u 
ch雨nh nh英ng sai sót. Khi có k院t qu違 ki吋m tra hi羽n tr逢運ng, hai Trung tâm hoàn thi羽n b違n đ欝 thành 
qu違. 

Aiｚu tra, thu thｆp sぐ liうu ô s¬ cＸp tＴi hiうn tr⇔ぜng do các Phân vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch 
r瑛ng đóng t衣i đ鵜a bàn các t雨nh th詠c hi羽n. C映 th吋 là Phân Vi羽n ATQH r瑛ng Aông B逸c B瓜, có Tr映 
s荏 t衣i t雨nh V┄nh Phúc, ch鵜u trách nhi羽m đi隠u tra ô s挨 c医p và ô đ鵜nh v鵜 t衣i các t雨nh thu瓜c vùng 
Aông B逸c; Phân vi羽n ATQH r瑛ng Tây B逸c B瓜, có tr映 s荏 t衣i Hà N瓜i, đi隠u tra ô s挨 c医p và ô đ鵜nh 
v鵜 t衣i các t雨nh vùng Tây B逸c; Phân vi羽n ATQH r瑛ng B逸c Trung B瓜, có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 Vinh, 
t雨nh Ngh羽 An, ch鵜u trách nhi羽m đi隠u tra ô s挨 c医p và ô đ鵜nh v鵜 t衣i các t雨nh thu瓜c vùng B逸c Trung 
B瓜; Phân vi羽n ATQH r瑛ng Trung Trung B瓜, có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 Hu院, ch鵜u trách nhi羽m đi隠u 
tra r瑛ng 荏 các t雨nh thu瓜c vùng Trung Trung B瓜, t瑛 Qu違ng Bình đ院n Qu違ng Nam; Phân vi羽n 
ATQH r瑛ng Nam Trung B瓜 và Tây Nguyên, có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 Quy Nh挨n, ch鵜u trách nhi羽m 
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đi隠u tra r瑛ng t衣i các t雨nh Tây nguyên và vùng Duyên h違i Nam Trung B瓜; Phân vi羽n ATQH 
r瑛ng s嘘 II, có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 H欝 Chí Minh, ch鵜u trách nhi羽m đi隠u tra r瑛ng 荏 các t雨nh 

mi隠n Aông Nam B瓜 và A欝ng B茨ng Sông C穎u Long.  

T衣i m厩i Phân vi羽n, các cán b瓜 đi隠u tra l衣i đ逢嬰c t鰻 ch泳c thành nhi隠u nhóm đi隠u tra hi羽n 
tr逢運ng. M厩i nhóm biên ch院 kho違ng 3 đ院n 4 ng逢運i, ch鵜u trách nhi羽m đi隠u tra m瓜t s嘘 ô s挨 c医p 
ho員c ô đ鵜nh v鵜 sinh thái nh医t đ鵜nh, do Phân vi羽n phân công. Trong m厩i nhóm th逢運ng có m瓜t k悦 
s逢 ho員c m瓜t cán b瓜 trung c医p lâm nghi羽p có kinh nghi羽m làm tr逢荏ng nhóm, ch鵜u m丑i trách 
nhi羽m v隠 vi羽c đi hi羽n tr逢運ng, chi tiêu tài chính, liên h羽 công vi羽c v噂i các đ鵜a ph逢挨ng, đi隠u hành 
các thành viên trong nhóm th詠c hi羽n công vi羽c. Khi k院t thúc công vi羽c ngoài hi羽n tr逢運ng, nhóm 
tr逢荏ng ch鵜u trách nhi羽m hoàn thi羽n b瓜 s嘘 li羽u và báo cáo lên Phân vi羽n.  

Nhóm đi隠u tra hi羽n tr逢運ng đ逢嬰c trang b鵜 m瓜t th逢噂c dây 25 m; m瓜t th逢噂c k姻p kính b茨ng 
g厩; m瓜t đ鵜a bàn c亥m tay; các lo衣i b違ng bi吋u; b違n đ欝 đ鵜a hình t益 l羽 1:50.000 trên đó có s挨 đ欝, v鵜 
trí c栄a ô s挨 c医p ho員c ô đ鵜nh v鵜, máy GPS và các lo衣i v<n phòng ph育m khác. 

Sau khi các Phân vi羽n thu th壱p song s嘘 li羽u c栄a các ô s挨 c医p và ô đ鵜nh v鵜 trong đ鵜a bàn 
mình ph映 trách, h丑 ph違i t鰻 ch泳c nh壱p s嘘 li羽u vào máy vi tính theo đ鵜nh d衣ng quy đ鵜nh và g穎i v隠 
phòng Khoa h丑c K悦 thu壱t c栄a Vi羽n đ吋 nghi羽m thu, phân tích, x穎 lý và đ逢a ra các thông tin c亥n 
thi院t. 

Các báo cáo chuyên đｚ khác nh逢 chuyên đ隠 lâm h丑c, sâu b羽nh h衣i r瑛ng, đa d衣ng đ瓜ng th詠c 
v壱t, c医u trúc r瑛ng do Trung Tâm TNMT lâm nghi羽p k院t h嬰p v噂i phòng Khoa h丑c K悦 thu壱t Vi羽n 
xây d詠ng. 

C¬ sぞ dの liうu, xぬ lý sぐ liうu ô s¬ cＸp do Trung tâm T逢 v医n Thông tin Lâm nghi羽p k院t h嬰p 
v噂i Trung tâm TNMT lâm nghi羽p, và Phòng Thông tin t逢 li羽u ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n. 

Phân tích đánh giá diいn biｘn tài nguyên rなng do Trung tâm TNMT lâm nghi羽p ph嘘i h嬰p 
v噂i các Phân vi羽n th詠c hi羽n. 

Tごng hぢp báo cáo kｘt quＶ điｚu tra hàng n<m và 5 n<m do Ban Ch栄 nhi羽m ch逢挨ng trình, 
Phòng KHKT và Phòng TTTL ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n. 

Nghiうm thu thành quＶ ch⇔¬ng trình 5 n<m do Ban đi隠u hành Trung 逢挨ng, Ban Ch栄 nhi羽m 
ch逢挨ng trình và H瓜i đ欝ng KHKT Vi羽n và B瓜 Lâm nghi羽p c┡, nay là B瓜 NN&PTNT cùng th詠c 
hi羽n. 

2. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n đi隠u tra r瑛ng c栄a C映c Ki吋m Lâm 

Theo Ch雨 th鵜 s嘘 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 NN&PTNT v隠 
vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng và đ医t lâm nghi羽p, C映c Ki吋m lâm đã 
b逸t đ亥u tham gia công tác theo dõi di宇n bi院n tài nguyên r瑛ng. Chính xác h挨n, C映c Ki吋m lâm ch雨 
tham gia theo dõi di宇n bi院n diうn tích rなng t衣i các đ鵜a ph逢挨ng. S嘘 li羽u g嘘c C映c Ki吋m lâm dùng 
đ吋 theo dõi là k院t qu違 c栄a Ch逢挨ng trình ki吋m kê r瑛ng theo ch雨 th鵜 286 TTg n<m 1999. 

Ngành Ki吋m lâm có t鰻ng s嘘 kho違ng 10 nghìn cán b瓜 công nhân viên, làm vi羽c 荏 các c挨 
quan Ki吋m lâm t瑛 Trung 逢挨ng đ院n đ鵜a ph逢挨ng, bao g欝m 1 C映c Ki吋m lâm; 61 Chi c映c KL đóng 
t衣i các t雨nh; 414 H衣t KL  đóng t衣i các huy羽n và kho違ng 4000 ki吋m lâm viên ph映 trách t衣i đ鵜a bàn 
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xã. C映 th吋, vi羽c c壱p nh壱t di羽n tích r瑛ng đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: 

C映c Ki吋m lâm thi院t k院, xây d詠ng m瓜t ph亥n m隠m có tên là Di宇n Bi院n Di羽n Tích 
R瑛ng (DBR), dùng đ吋 t詠 đ瓜ng c壱p nh壱t s嘘 li羽u di羽n tích r瑛ng theo ba bi吋u s嘘 li羽u chính là (1) 
Bi吋u thay đ鰻i di羽n tích r瑛ng theo các nguyên nhân; (2) Bi吋u di羽n tích 3 lo衣i r瑛ng; (3) Bi吋u di羽n 
tích các lo衣i r瑛ng theo ch栄 qu違n lý.  

C映c Ki吋m lâm t鰻 ch泳c hu医n luy羽n cho các Chi c映c Ki吋m lâm c栄a các t雨nh cách s穎 d映ng 
ph亥n m隠m DBR. Sau đó, các Chi c映c Ki吋m lâm l衣i t鰻 ch泳c hu医n luy羽n cho cán b瓜 c栄a các H衣t 
Ki吋m lâm c医p huy羽n.  

D逢噂i s詠 ch雨 đ衣o c栄a H衣t Ki吋m lâm, các cán b瓜 ki吋m lâm ph映 trách t衣i đ鵜a bàn các xã ph違i 
ch鵜u trách nhi羽m thu th壱p s嘘 li羽u v隠 di羽n tích các lo衣i r瑛ng, bao g欝m di羽n tích t<ng thêm và di羽n 
tích gi違m đi, sau đó đi隠n vào ba lo衣i bi吋u, l医y ch泳ng nh壱n c栄a UBND xã r欝i báo cáo v隠 H衣t 
Ki吋m lâm huy羽n. Sau khi có s嘘 li羽u t瑛 xã lên, H衣t Ki吋m lâm dùng ph亥n m隠m DBR đ吋 t鰻ng h嬰p 
s嘘 li羽u, l医y ch泳ng nh壱n c栄a UBND huy羽n r欝i báo cáo lên Chi c映c Ki吋m lâm t雨nh. T逢挨ng t詠 nh逢 
v壱y, sau khi có ch泳ng nh壱n c栄a UBND t雨nh, Chi C映c Ki吋m lâm báo cáo s嘘 li羽u v隠 C映c ki吋m lâm 
đ吋 t鰻ng h嬰p cho toàn qu嘘c và B瓜 NN&PTNT công b嘘 hàng n<m. 

3. T鰻 ch泳c đi隠u tra r瑛ng c栄a các đoàn ATQH r瑛ng các t雨nh 

 Hình th泳c t鰻 ch泳c đi隠u tra r瑛ng c栄a các đoàn đi隠u tra r瑛ng c医p t雨nh r医t đ挨n gi違n và g丑n 
nh姻, vì công vi羽c c栄a h丑 c┡ng không có nhi隠u. A嘘i v噂i nh英ng t雨nh còn t欝n t衣i đoàn đi隠u tra, biên 
ch院 c栄a các đoàn vào kho違ng 20-25 ng逢運i, n挨i nhi隠u, n挨i ít. S嘘 ng逢運i c栄a đoàn ph映 thu瓜c vào 
kh違 n<ng tr違 l逢挨ng c栄a t雨nh và kh嘘i l逢嬰ng công vi羽c c亥n làm.  

Nh英ng công vi羽c mà các đoàn đi隠u tra th逢運ng ph違i th詠c hi羽n là đi隠u tra các khu v詠c đ医t 
tr嘘ng đ吋 tr欝ng r瑛ng; thi院t k院 tr欝ng r瑛ng; đi隠u tra khu r瑛ng có th吋 khai thác g厩, tre n泳a; thi院t k院 
khai thác g厩, tre n泳a; Nh英ng công vi羽c này th詠c hi羽n theo yêu c亥u c栄a UBND t雨nh, ho員c c栄a s荏 
NN&PTNT ho員c làm d鵜ch v映 cho lâm tr逢運ng đóng t衣i đ鵜a ph逢挨ng.  

M厩i khi có nh英ng công vi羽c nêu trên, các đoàn đi隠u tra t鰻 ch泳c thành các nhóm công tác 
đi đi隠u tra ngoài hi羽n tr逢運ng, m厩i nhóm kho違ng 3-5 ng逢運i, trong đó có m瓜t ng逢運i làm nhóm 
tr逢荏ng. Trang thi院t b鵜 và tài li羽u mang theo g欝m có 01 đ鵜a bàn c亥m tay, th逢噂c dây, b違n đ欝 đ鵜a 
hình 1:25.000 ho員c 1:50.000, dao phát và h羽 th嘘ng b違ng bi吋u kèm theo.  

4. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n đi隠u tra r瑛ng c栄a các lâm tr逢運ng 

 Trong m厩i lâm tr逢運ng đ隠u có m瓜t phòng k悦 thu壱t, ch鵜u trách nhi羽m m丑i vi羽c v隠 k悦 thu壱t 
c栄a lâm tr逢運ng, t瑛 vi羽c ch雨 đ衣o tr欝ng r瑛ng, khai thác r瑛ng, đi隠u tra r瑛ng, ch<m sóc r瑛ng, tu b鰻 
r瑛ng. Vi羽c đi隠u tra r瑛ng trong khuôn kh鰻 lâm tr逢運ng đ挨n gi違n, ch雨 là xác đ鵜nh khu đ医t tr嘘ng, đ欝i 
tr丑c đ吋 tr欝ng r瑛ng; ho員c đi隠u tra khu v詠c r瑛ng có cây g厩 l噂n đ吋 bài cây khai thác n院u có; ho員c 
đi隠u tra cây tái sinh đ吋 ti院n hành các bi羽n pháp lâm sinh xúc ti院n t<ng tr逢荏ng c栄a r瑛ng; ho員c 
ch<m sóc r瑛ng tr欝ng. 

 Phòng k悦 thu壱t c栄a lâm tr逢運ng có kho違ng 5-10 ng逢運i cán b瓜 k悦 thu壱t, trong đó có m瓜t 
tr逢荏ng phòng ph映 trách chung. Khi c亥n đi隠u tra m瓜t khu r瑛ng ho員c đ医t r瑛ng nào đó thu瓜c lâm 
tr逢運ng, phòng k悦 thu壱t t鰻 ch泳c thành t瑛ng nhóm đi hi羽n tr逢運ng, m厩i nhóm kho違ng 3-5 ng逢運i, 
tùy theo yêu c亥u và đi隠u ki羽n c映 th吋 c栄a công vi羽c.  
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 C挨 s荏 v壱t ch医t, k悦 thu壱t c栄a các lâm tr逢運ng còn r医t thi院u th嘘n, trang thi院t b鵜 cho 
đi隠u tra r瑛ng ch雨 có th逢噂c dây, dao phát, đ鵜a bàn c亥m tay và b違n đ欝 đ鵜a hình. Khi c亥n tính 

toán tr英 l逢嬰ng g厩 khai thác, cán b瓜 lâm tr逢運ng c┡ng l壱p ô đo đ院m đ吋 đo các ch雨 tiêu. Nh逢ng 
nh英ng ô đo đ院m này không theo m瓜t h羽 th嘘ng tiêu chu育n nào và ch雨 là nh英ng ô đo đ院m t衣m th運i, 
s穎 d映ng m瓜t l亥n.  

5. S詠 ph嘘i h嬰p gi英a các c挨 quan trong đi隠u tra r瑛ng 

 Trong vi羽c th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình AT, AG, và TD tài nguyên r瑛ng toàn qu嘘c ch逢a 
có s詠 k院t h嬰p ch員t ch胤 c栄a các c挨 quan liên quan. Tr逢噂c n<m 2000, ch雨 có Vi羽n ATQH r瑛ng là 
c挨 quan duy nh医t th詠c hi羽n ch逢挨ng trình này. T瑛 n<m 2000 tr荏 đi, Vi羽n ATQH r瑛ng ph嘘i h嬰p 
v噂i C映c Ki吋m lâm cùng th詠c hi羽n ch逢挨ng trình AT, AG, và TD tài nguyên r瑛ng tòan qu嘘c 2001-
2005, nh逢ng s詠 k院t h嬰p này v磯n ch逢a th詠c s詠 phát huy hi羽u qu違. 

6. Nh英ng khó kh<n trong công tác t鰻 ch泳c đi隠u tra r瑛ng 

A医t lâm nghi羽p r医t r瓜ng l噂n, chi院m kho違ng 60% di羽n tích toàn qu嘘c, nh逢ng chúng l衣i 
phân b嘘 荏 vùng sâu, vùng xa, 荏 nh英ng n挨i có đi隠u ki羽n đ鵜a hình và kinh t院 xã h瓜i c詠c k┻ khó 
kh<n, n挨i mà con ng逢運i r医t khó ti院p c壱n. Vì v壱y, đi隠u tra r瑛ng là công vi羽c nh丑c nh茨n, gian kh鰻 
và đang g員p m瓜t s嘘 khó kh<n, c映 th吋 là:  

Kinh phí đ亥u t逢 cho ch逢挨ng trình đi隠u tra r瑛ng còn r医t th医p, không đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u 
công vi羽c vì chi phí cho vi羽c di chuy吋n t瑛 khu r瑛ng này đ院n khu khác là r医t l噂n. 

Trang thi院t b鵜 k悦 thu壱t, công ngh羽 đi隠u tra còn thi院u th嘘n, l衣c h壱u r医t nhi隠u so v噂i khu 
v詠c và qu嘘c t院. 

7. A隠 xu医t 

Các  c挨 quan th詠c hi羽n vi羽c đi隠u tra hi羽n tr衣ng r瑛ng và s穎 d映ng đ医t 荏 c医p trung 逢挨ng và 
c医p đ鵜a ph逢挨ng nh逢: Vi羽n ATQH r瑛ng; C映c Ki吋m lâm; Các Aoàn đi隠u tra thi院t k院 Nông Lâm 
nghi羽p các t雨nh... có th吋 b鰻 sung và h厩 tr嬰 cho nhau. H羽 th嘘ng đi隠u tra r瑛ng ph違i có s詠 phân c医p 
và có s詠 đi隠u hành th嘘ng nh医t t瑛 trung 逢挨ng t噂i đ鵜a ph逢挨ng, tránh th詠c hi羽n ch欝ng chéo. C挨 s荏 
d英 li羽u đi隠u tra r瑛ng ph違i đ逢嬰c t壱p trung vào m瓜t đ亥u m嘘i và k院t n嘘i thông tin v噂i các c医p đ吋 d宇 
dàng c壱p nh壱t và khai thác thông tin. C挨 s荏 d英 li羽u đi隠u tra r瑛ng c┡ng c亥n ph違i đ逢嬰c thi院t k院 và 
qu違n lý m瓜t cách khoa h丑c, có kh違 n<ng c壱p nh壱t th逢運ng xuyên, có kh違 n<ng khai thác thông tin 
m瓜t cách d宇 dàng, k鵜p th運i và chính xác cho ng逢運i s穎 d映ng. Có nh逢 v壱y, các thông tin đi隠u tra 
r瑛ng m噂i k鵜p th運i ph映c v映 cho công tác l壱p k院 ho衣ch và qu違n lý r瑛ng m瓜t cách hi羽u qu違 . 
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Ph映 bi吋u 1: M磯u phi院u đi隠u tra trong ô m磯u (ô s挨 c医p) 

TN1 : H唄 S愛 Ô S愛 C遺P 

AI陰U TRA THEO DÕI DI右N BI蔭N TÀI NGUYÊN R洩NG 

 

Ngày đi隠u tra: ......................................................................................................... 

Ng逢運i đi隠u tra:........................................................................................................ 

L亥n đi隠u tra th泳:....................................................................................................... 

(N院u l亥n th泳 ba thì ghi s嘘 3, l亥n th泳 hai thì ghi s嘘 2, l亥n đ亥u tiên thì ghi s嘘 1, tr違 l運i ti院p câu h臼i 
sau) 

Có g員p l衣i tâm ÔSC l亥n tr逢噂c không?   Có     Không  

A. Ph亥n mô t違 chung:  

1. S嘘 hi羽u ô s挨 c医p: ............................ Toàn qu嘘c: .................................................... 

          N瓜i 
t雨nh:......................................................... 

2. Thu瓜c m違nh b違n đ欝:............................................................................................... 

3. To衣 đ瓜 l逢噂i km:  Ngang :................................. D丑c: ............................................. 

4. Thu瓜c t雨nh: ..................................................... Huy羽n: ......................................... 

            
 Xã: ............................................... 

5. Thu瓜c ch栄 qu違n lý: ............................................................................................... 

6. Tr衣ng thái trên 違nh v羽 tinh: ............................................... .................................. 

7. Ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh to衣 đ瓜: .............................S嘘 hi羽u máy: ............................. 

8. Ti吋u khu.................................................................................................................... 

9. Ch泳c n<ng: Phòng h瓜  S違n xu医t  A員c d映ng  

B. C詠 ly g亥n nh医t đ院n: 

Ai吋m dân c逢:.......................................................................Cách ....................... km 

Ch嬰: ....................................................................................Cách ....................... km 
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A逢運ng b瓜: ...........................................................................Cách........................   km 

A逢運ng thu益: ........................................................................Cách........................   km 

A逢運ng s逸t: ...........................................................................Cách ....................... km 

Thぐng kê mＴng l⇔ずi đ⇔ぜng giao thông trong ô s¬ cＸp 

A逢運ng  qu嘘c l瓜, t雨nh l瓜:........................................................................................ m 

A逢運ng v壱n chuy吋n lâm nghi羽p:.............................................................................m 

A逢運ng dân sinh:......................................................................................................m 

C. Di羽n tích các lo衣i đ医t đai, lo衣i r瑛ng trong di羽n tích ÔSC (100 ha) 

Lo衣i đ医t đai,  

lo衣i r瑛ng 

S嘘 hi羽u lô và di羽n tích lô T鰻ng c瓜ng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô          

 di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         
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SH lô           

di羽n tích         

SH lô          

 di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

SH lô           

di羽n tích         

T鰻ng c瓜ng         
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PHI蔭U TN2 : PHI蔭U AI陰U TRA DÂN SINH, KINH T蔭, XÃ H浦I 

 

T雨nh :................................ S嘘 hi羽u ÔSC Toàn qu嘘c.........................N瓜i t雨nh....................... 

Huy羽n............................Xã.........................Thôn (b違n)............................L亥n đi隠u tra............... 

 

Tên dân t瓜c S嘘 
TT 

H衣ng m映c 
th嘘ng kê 

A挨n v鵜 
tính 

Kính M逢運ng ... ... 

T鰻ng 
c瓜ng 

1 Dân t瓜c       

2 S嘘 h瓜 h瓜      

3 Nhân kh育u        - T鰻ng ng逢運i      

 Trong đó:       Nam ng逢運i      

                        N英 ng逢運i      

4 Lao đ瓜ng            - T鰻ng ng逢運i      

 Trong đó:     Nam ng逢運i      

 N英 ng逢運i      

5 Ru瓜ng đ医t          - T鰻ng ha      

5.1 Ruじng lúa ha      

 - Lúa n逢噂c 1 v映 ha      

 - Lúa n逢噂c 2 v映 ha      

 - Lúa n逢挨ng rãy ha      

5.2. Các loＴi hoa màu ha      

 - Màu trên ru瓜ng khô ha      

 - Màu trên n逢挨ng rãy ha      

5.3 Cây công nghiうp ha      

 - Cây ng逸n ngày ha      

 - Cây dài ngày ha      

6 Ch<n nuôi con      
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Tên dân t瓜c S嘘 
TT 

H衣ng m映c 
th嘘ng kê 

A挨n v鵜 
tính 

Kính M逢運ng ... ... 

T鰻ng 
c瓜ng 

 - Trâu con      

 - Bò con      

 - Ng詠a con      

 - Gia súc khác con      

 - Gia c亥m các lo衣i kg/n<m      

 - DT th違 cá m2      

7 N<ng su医t lúa   - 1 v映 t医n/ha      

 - 2 v映 t医n/ha      

 - N<ng su医t lúa n逢挨ng t医n/ha      

 - N<ng su医t màu qui thóc t医n/ha      

 - Giá tr鵜 cây công nghi羽p 1000đ/ha      

8 T鰻ng s違n l逢嬰ng       

 - Thóc t医n      

 - Màu qui thóc t医n      

 - Cây công nghi羽p 1000đ      

9 DT phát n逢挨ng hàng n<m ha      

10 Nhu c亥u lâm s違n       

 - G厩 m3      

 - C栄i ster      

 - Tre n泳a 1000 cây      

11 T壱p quán canh tác c栄a đ鵜a 
ph逢挨ng (ghi tóm t逸t) 

      

 

Ng逢運i đi隠u tra:...............................      Ngày đi隠u 
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PHI蔭U TN3: AI陰U TRA THU TH一P TRONG Ô AO A蔭M 

Ai隠u tra l亥n th泳.......................... 

A.Mô t違 đi隠u ki羽n hoàn c違nh c栄a ô đo đ院m 

1.S嘘 hi羽u ôsc toàn qu嘘c..............                       8. Tên loài cây b映i....................... 

2. S嘘 hi羽u ô đo đ院m.....................                      9. Chi隠u cao cây b映i.................. m 

3. V鵜 trí đ鵜a hình: chân       S逢運n      A雨nh         10. Tên loài th違m t逢挨i................. 

4. A瓜 cao so v噂i m員t bi吋n........................         11. Chi隠u cao th違m t逢挨i............ m 

5. H逢噂ng d嘘c chính...................................       12. Tr衣ng thái............................... 

6. A瓜 d嘘c trung bình....................................    13. Ki吋u tác đ瓜ng......................... 

7. T益 l羽 đá n鰻i...............................................   14. A員c đi吋m ô............................ 

15. Th鰻 nh逢叡ng: A医t đai chia 3 c医p: Th鵜t ho員c sét          Cát pha          Cát 

Ngu欝n g嘘c đ医t tr嘘ng: AT t瑛 lâu         R磯y m噂i b臼 hoang           R瑛ng b鵜 cháy 

                                   R瑛ng b鵜 khai thác liên t映c 

A瓜 育m chia 3 c医p: R医t 育m                 育m trung bình            Khô 

A瓜 d亥y t亥ng mùn..................... cm                         D衣ng l壱p đ鵜a (Ký hiうu)................. 

B. Ao đ院m cây tái sinh 

AK tán Ch医t l逢嬰ng Ngu欝n g嘘c TT Loài 
cây 

Hvn 

(dm) 

Tu鰻i 

TB AT BN Kho飲 Y院u TB H衣t Ch欝i 
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Ng逢運i đi隠u tra........................                        Ngày đi隠u tra............................. 
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C. Ghi chép các cây trong ô đo đ院m s嘘:......................... 

Ph育m ch医t theo đo衣n 

1 2 3 4 

Chi隠u cao (mét) 

Ghi chép cho tre n泳a 

 

TT 

 

Tên    loài 
cây 

S嘘 
cây 
A A 

 

D1,3 
(cm) 

S b映i Non V瑛a Già 

Vút 

ng丑n 

D逢噂i 

cành 

 

ghi        
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.           

14.           

 

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            
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23.            

24.            

25.            

26.            

27.            

28.            

29.            

           

Ng逢運i đi隠u tra: .........................................Ngày đi隠u tra:....................................... 
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M映c D (c栄a phi院u TN3) 

AI陰U TRA AO A蔭M CÂY A咽C S謂N 

Ai隠u tra l亥n th泳:.............  Ng逢運i đi隠u tra:.................................. Ngày đi隠u tra:........................... 

1. S嘘 hi羽u ÔSC toàn qu嘘c:.................................... 2. S嘘 hi羽u ô đo đ院m:.................... 

Tên loài cây đ員c s違n S嘘 cây đo đ院m S違n l逢嬰ng Mùa ra hoa C逢運ng đ瓜 khai 
thác 

Cây ch栄 cánh ki院n     

     

     

     

     

Cây l医y d亥u, nh詠a     

     

     

     

     

Cây làm thu嘘c     

     

     

     

Tre n泳a     
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Mây song     

     

     

     

Cây <n qu違: D飲 gai     

     

     

     

     

Loài cây khác     
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PHI蔭U TN5 : 

AI陰U TRA A浦NG V一T R洩NG  

 

S嘘 hi羽u ô:......................    Ai隠u tra l亥n th泳:.................................................................... 

Toàn qu嘘c:................. ..    Ngày đi隠u tra:....................................................................... 

N瓜i t雨nh:.......................     Ng逢運i ph臼ng v医n:................................................................. 

T雨nh:..............................    Huy羽n:.............................Xã:............................................... 

Thôn (b違n):........................Dân t瓜c:.......................... S嘘 nhân kh育u:.............................. 

S嘘 th嬰 s<n:......................   S嘘 súng kíp:.............        Súng hai nòng:............................. 

Súng th吋 thao:.................   Súng tr壱n:................         S嘘 hi羽u m違nh BA:........................ 

Tên ng逢運i đ逢嬰c ph臼ng v医n:............................................................................................ 

 

Tên loài chim thú c亥n 
ph臼ng v医n 

M壱t 
đ瓜 

SC/n<m/b違n Tên loài chim thú   c亥n 
ph臼ng v医n 

M壱t 
đ瓜 

SC / n<m / 
b違n 

1 2 3 4 5 6 

1.  H鰻   13. Voi   

2.  G医u Chó   14. H逢挨i X衣   

3.  G医u Ng詠a   15. V逢嬰n   

4.  Chó Sói   16. V逢嬰n Aen   

5.  Báo Hoa Mai   17. Vo丑c Chà Vá   

6.  Báo G医m   18. Vo丑c M┡i H院ch   

7.  Beo L穎a   19. Vo丑c Xám   

8.  Cà Tong   20. Vo丑c B衣c Má   

9.  H逢挨u Vàng   21. Kh雨 M員t A臼   

10. Nai   22. Công   

11. Mang   23. Tr┄ Sao   

12. L嬰n R瑛ng   Loài khác   
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TN6: PHI蔭U MÔ T謂 TRÊN A姶云NG AI陰U TRA 

 

S嘘 hi羽u OSC:       Ai隠u tra l亥n 
th泳:................................. 

   Toàn qu嘘c:.............................        Ngày đi隠u tra:..................................... 

   N瓜i t雨nh:..............................         Ng逢運i đi隠u 
tra:................................... 

 

C詠 ly (l医y tròn 5m) S嘘 hi羽u 

tuy院n T瑛 m嘘c A院n m嘘c 

S嘘 hi羽u 

lô 

Tr衣ng thái 

lô 

A員c  

đi吋m 

Ghi  

chú 
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PH蔭U AO A萎C A卯A BÀN 

S嘘 hi羽u ôsc toàn qu嘘c:.................                         T雨nh..................................                                                        

N瓜i t雨nh.............                                    Trang s嘘.............................                                              

Xã..........................................                              A逢運ng đi隠u tra................... 

Huy羽n....................................                               S嘘 hi羽u máy...................... 

 

Góc ph逢挨ng v鵜 Kho違ng cách  

Ai吋m đ員t 
máy 

 

Ai吋m 
ng逸m 

Tr鵜 s嘘 

đ丑c 

Tr鵜 s嘘 

T.B 

Góc 
đ泳ng 

(đ瓜) 
Nghiêng 

(m) 

B茨ng 

(m) 

 

Ghi chú 
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Aoàn ....................                                                    Ng逢運i đo..................... 

T鰻............................                                                 Ng逢運i ghi.................... 

PHI蔭U TÍNH DI烏N TÍCH 
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S嘘 hi羽u ô s挨 c医p toàn qu嘘c............                Xã ........................................ 

N瓜i t雨nh................                          Huy羽n....................................... 

                                                                      T雨nh.......................................... 

S嘘 đo di羽n tích  

Kh 

 

Lô 

T
r衣

ng
 

T
há

i L亥n 

1 

L亥n 

2 

TB 

DT 

TT 

(ha) 

S嘘 

HC 

(ha) 

DT 

SBS 

(ha) 

DT 

Tr瑛 

B臼 
(ha) 

DT 

CT 
(ha) 

 

Ghi chú 
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Ng逢運i ki吋m tra............. ......                                           

Ng逢運i tính toán...................                             Ngày.......... tháng.........N<m .......... 
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